Хосолмол соёлт хүүхдийн номын сан “Бүгдээрээ”
(몽골어)
Хосолмол соѐлт хүүхдийн номын сан “Бүгдээрээ” нь
Олон улс орнуудын ном болон номын бус ( видео, CD, цахилгаан ном гэх мэт) материалаар
хангагдсан бөгөөд хэн ч байсан үйлчлүүлж болохоор бэлтгэгдсэн.
Хосолмол соѐлт хүүхдийн номын сан “Бүгдээрээ” нь
Балчир хүүхдээс өндөр настан хүртэл мөн уугуул иргэд болон шилжин суурьшигч
хэн ч бай үйлчлүүлж болно.
Хосолмол соѐлт хүүхдийн номын сан “Бүгдээрээ” нь
Олон улс орны хүмүүс хамтдаа ном уншиж, санаа бодол ба зан заншил соѐлоо
хуваалцан хамтдаа өсөн дэвжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
Хосолмол соѐлт хүүхдийн номын сан “Бүгдээрээ” нь
Ажиллах цагийн хуваарь болон зээлдүүлэх номын хэмжээ, гишүүнээр элсэх
журам гэх мэт нь номын сан тус бүрийн орон нутгийн онцлогт тохируулж үйл
ажиллагааг явуулна.
Хосолмол соѐлт хүүхдийн номын сан “Бүгдээрээ” нь
Мэдэхийг хүсэж буй бүх лавлагаа, асуултанд үргэлж эелдэгээр мэдээлэл өгөх болно.
Оршин буй газрынхаа ойролцоох номын санг сонгоод утсаар болон e-mail-ээр лавлана уу.

Олон янзын зан заншил соёл цугларсан хүүхдийн номын сан
“Бүгдээрээ” Сөүл (모두도서관-서울)
1. Байрлал :

1) Хаяг : Сөүл хот Дундэмүн дүүрэг Имүн 1-дун (хороо) 335-5 2давхар
2) Харилцах утас : 02-965-7530 факс: 02-963-7530
3) Вэб сайт : http://www.modoobook.org/

2. Байгууламжийн хэмжээ

1) Талбайн хэмжээ нь : 165.28m2 (50пѐн) хөтөлбөр явуулах 3өрөө, уншлагын танхим -1
2) Эзэмшиж буй материалын хэмжээ : 2011оны 9сарын 30ны байдлаар
- Дотоод ном: 12527ш
- Гадаад ном 7297ш
Непал, Монгол, Орос, Бангладеш,Вьетнам, Иран, Индонез, Япон, Хятад, Тайланд,Филипин
3) Хэрэглэгчийн тоо: Сард дунджаар 1100 хүн / жилд дунджаар 13200хүн

3. Ажилчид
1) Солонгос ажилчин 3хүн
2) Гадаад ажилчин (хос хэлтэн) 5хүн

4. Хөтөлбөр
◎ Миний номын найз
Сайн дурынхан болон хосолмол соѐлт гэр бүлийн
хүүхдүүд 1:1 ном уншиж өгдөг хөтөлбөр юм. Хэл
ярианы хөгжил, номоор дамжуулж сэтгэл хөөрөл,
мэдрэмжээ
хуваалцах,
ном
унших
чадварыг
сайжируулахын сацуу номын талаарх сонирхолыг нь
татахад оршино.
Хэзээ : долоо хоног бүрийн мягмар/ пүрэв 16:00 –
17:00
Бямба 14:30 -15:30
Оролцогч нь: 6-9насны хосолмол соёлт гэр бүлийн
хүүхдүүд (нийт 10хүүхэд)
Бүртгүүлэх арга: номын санд очиж бүртгүүлнэ.
Төлбөр: үнэгүй
◎ Хамтдаа ээжийн орны үлгэрийн орноор аялах
Япон, Иран, Вьетнам, Монгол, гэх мэт 8 улсын үлгэрээр
хийсэн хүүхэлдэйн жүжгийг хосолмол соѐлт гэр бүлийн
ээж нар өөрсдөө төлөвлөж хөтөлж явуулдаг олон соѐлыг
танин мэдүүлэх, дэлгэрүүлэх хөтөлбөр юм.
Хэзээ: байнга (онцгой үед мэдээлэх)
Оролцогч нь: орон нутагт оршин суугч хэн ч байж
болно.
Бүртгүүлэх арга: бүртгүүлэхгүйгээр хэн ч гэсэн үзэх
боломжтой.

Олон янзын зан заншил соёл цугларсан хүүхдийн номын сан
“Бүгдээрээ” Чанвон (모두도서관-창원)
1. Байрлал :
1) Хаяг : Кѐнсаннам муж Чанвон аймаг Ыичан сумын Палюн-дун 152-7тоот(Сахуару 18тоот
гудамж 30) Кѐннам цагаач иргэдийн нийгэм төвийн 1давхар
2) Харилцах утас : 055-256-8779
3) Вэб сайт : http://www.mlibrary.or.kr/
2. Байгууламжийн хэмжээ
1) Талбайн хэмжээ нь : 60пѐн уншлагын танхим -1, хөтөлбөр явуулах 1өрөө
2) Эзэмшиж буй материалын хэмжээ : 2011оны 9сарын 30ны байдлаар
- Дотоод ном: 5137ш
- Гадаад ном 4913ш
Непал, Монгол, Вьетнам, Индонез, Япон, Хятад, Тайланд,Филлипин
3) Хэрэглэгчийн тоо: Сард дунджаар 800 хүн / жилд дунджаар 10000хүн
3. Ажилчид
1) Солонгос ажилчин 2хүн
2) Гадаад ажилчин (хос хэлтэн) 1хүн
4.

Хөтөлбөр

◎ Бүгдээрээ ном уншцгаая
Удирдагч багшийн хамт олон янзын ном уншиж
ном унших чадвар болон сэтгэн бодох чадварыг
сайжруулах хөтөлбөр юм.
Хэзээ: долоо хоног бүрийн ням 2:30-3:30
Оролцогч нь: 7-10нас
Бүртгүүлэх арга: номын санд очиж бүргүүлнэ.
Төлбөр: үнэгүй
◎ Олон улс орны ёс заншил, соёлын талаарх
сургалт
Цэцэрлэг, бага, дунд, ахлах сургуулийн сурагчид гэх
мэт орон нутгийн байгууллагуудад зориулж олон
зан заншил соѐлын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх,
өөр улс орны ѐс заншил, соѐлын тухай танилцуулах,
олон соѐлтнуудын хүний эрхийн талаар суралцана.
Хэзээ: байнга (бүртгүүлэгч)
Оролцогч нь: орон нутгийн оршин суугч хэн ч
байж болно.
Бүртгүүлэх арга: номын санд ирэх болон утас email-ээр бүртгүүлэх боломжтой.
Төлвөр: .үнэтэй/үнэгүй

Олон янзын зан заншил соёл цугларсан хүүхдийн номын сан
“Бүгдээрээ” Пүсан (모두도서관-부산)
1.

Байрлал :
1) Хаяг: Пүсан хотын Ёнду дүүрэг Чонхаг-дун 64-2
2) Харилцах утас : 051-412-0511 факс: 051-403-0386
3) Вэб сайт : http://www.modoo0511.org

2.

Байгууламжийн хэмжээ
1) Талбайн хэмжээ нь : 138m2 (42пѐн) хөтөлбөр явуулах өрөө -1, уншлагын танхим -1, бүүк
кафе-1
2) Эзэмшиж буй материалын хэмжээ : 2011оны 9сарын 30ны байдлаар
- Дотоод ном: 6600ш
- Гадаад ном 954ш
Монгол, Вьетнам, Индонез, Япон, Хятад, Англи хэл дээрх ном(хандивын ном)
3) Хэрэглэгчийн тоо: Сард дунджаар 1457 хүн / жилд дунджаар 16722хүн

3.

Ажилчид
1) Солонгос ажилчин 2хүн

4.

Хөтөлбөр
◎ Бүүк арт хөтөлбөр
Мэргэжилийн сайн дурынхантай хамт урдьчилан ном
уншаад мэдэрсэн болон ойлгосон зүйлээ илэрхийлэх, гол
агуулга, зэргийг цэгцэлж бэлдээд цаасаар янз бүрийн
хэлбэр дүрстэй хөөрхөн ном хийнэ.
Хэзээ: долоо хоног бүрийн бямба 14:00-16:00
Оролцогч нь: бага сургуулийн 1-3ангийн
сурагчид(хосолмол соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдийг
оролцуулаад)
Бүртгүүлэх арга: номын санд ирж бүртгүүлнэ.
Төлбөр: үнэгүй
◎ Соёлын сургалт
Мэргэжлийн багш (илтгэгч) урьж орон нутагт оршин
суух эзэгтэй нарт зориулж янз бүрийн сэдвээр сургалт
Хүүхэд ба харилцан ярилцах, Ээж ном унших ./ Англи
хэл, Хүмүүнлэгийн сургалт, гар урлал гэх мэт сэдвээр
явагдана.
Хэзээ: 5сар, 7сар, 9сар, 11сар, 1сар
Оролцогч нь: орон нутгийн оршин суугч хэн ч байж
болно.
Бүртгүүлэх арга: номын санд ирэх болон утасаар
бүртгүүлэх боломжтой.
Төлбөр: үнэгүй

Олон янзын зан заншил соёл цугларсан хүүхдийн номын сан
“Бүгдээрээ” Күми (모두도서관-구미)
1.

Байрлал :
1) Хаяг : Кѐнсанбүг муж Күми хот Хѐнгуг-дун 377тоот Олон янзын зан заншил соѐл
цугларсан хүүхдийн номын сан “Бүгдээрээ” Күми
2) Харилцах утас : 054-443-0545/ 070-7761-0545 факс: 054-443-0543
3) Вэб сайт : http://cafe.daum.net/gumi-modoo

2.

Байгууламжийн хэмжээ
1) Талбайн хэмжээ нь :1давхар нь 152.42m2 (46пѐн) хөтөлбөр явуулах 1өрөө, хүүхдийн
өрөө -1 2давхар нь 114.24m2 (35пѐн) тоглоом зээлдүүлэх номын сан, лекцийн танхим
гэх мэт
2) Эзэмшиж буй материалын хэмжээ : 2011оны 9сарын 30ны байдлаар
- Дотоод ном: 6155ш
- Гадаад ном 3740ш
Монгол, Орос, Камбож, Вьетнам, Араб, Индонез, Япон, Хятад, Тайланд, Филлипин, ШриЛанка
3) Хэрэглэгчийн тоо: Сард дунджаар 1,037хүн/ жилд дунджаар12,444хүн

3.

Ажилчид
1) Солонгос ажилчин 1хүн
2) Гадаад ажилчин (хос хэлтэн) 1хүн

4.

Хөтөлбөр

◎ Сонирхолтой үлгэрийн орны аялал
Ээж нар хүүхдүүдэд зурагтай ном уншиж өгөх хөтөлбөр юм.
зурагтай номоор ч зогсохгүй дуу, үлгэр, хос хэлээр зурагтай
номыг хамтдаа уншиж өгснөөрөө олон улс орны хэлний
талаарх мэдээлэл олж авч номоор дамжуулан өөр улс орны
зан заншил, соѐлыг ойлгох болно.
Хэзээ: долоо хоног бүрийн пүрэв 15:00-15:30
Оролцогч нь: орон нутагт оршин суугч хэнч байсан болно.
Бүртгүүлэх арга: бүтгүүлэхгүйгээр оролцох боломжтой.
Төлбөр: үнэгүй
◎ Юу ч байсан асуу нуу
Япон, Хятад, Вьетнам, гэх мэт олон улс орнуудтай холбогдох
сонирхсон асуултанд нь гэрлэлтээр шилжин суурьшигч гадаад
эмэгтэйчүүд хариулт өгч олон улс орны соѐлыг танин мэдэх
мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр юм. Сонирхож мэдэхийг
хүсэн асуултанд нь гэрлэлтээр шилжин суурьшигч гадаад
эмэгтэйчүүд хариулт өгснөөрөө хүүхдүүдэд зөв зохистой
ойлголт авахад нь тус болно.
Хэзээ: өдөр бүр
Оролцогч нь: орон нутагт оршин суугч хэн ч байсан
болно.
Бүртгүүлэх арга: бүтгүүлэхгүйгээр оролцох боломжтой.
Төлбөр: үнэгүй

Олон янзын зан заншил соёл цугларсан хүүхдийн номын сан
“Бүгдээрээ” Тэгү (모두도서관-대구)
1.

Байрлал :
1) Хаяг : Тэгү хот Нам дүүрэг Пундог 3-дун (хороо) 624-14тоот 2давхар
2) Харилцах утас : 053-471-4250 факс: 053-475-2346
3) Вэб сайт : http://www.dgmodoo.com/

2.

Байгууламжийн хэмжээ
1) Талбайн хэмжээ нь : 199.5m2 (60пѐн) уншлагын танхим -1, хөтөлбөр явуулах өрөө-1,
тоглоом зээлдүүлэх номын сан-1 амралтын өрөө -1
2) Эзэмшиж буй материалын хэмжээ : 2011оны 9сарын 30ны байдлаар
- Дотоод ном: 6852ш
- Гадаад ном 3704ш
Япон, Хятад, Филипин, Вьетнам, Тайланд, Узбекстан, Орос, Англи, Индонез, Монгол,
Камбож
3) Хэрэглэгчийн тоо: Сард дунджаар 710 хүн / жилд дунджаар 8520хүн

3.

Ажилчид
1) Солонгос ажилчин 2хүн
2) Гадаад ажилчин (хос хэлтэн) -6хүн (сайн дурынхан)

4.

Хөтөлбөр

◎ Хамтдаа суръя- олон орны зан заншил, соёлын
талаархи ойлголт өгөх сургалт
Дэлхийн олон соѐлтны эрин зуунд ирээдүйн бидний нийгмийн
эзэд болох хүүхдүүдээ зориулж олон улс орны соѐлыг танин
мэдэх мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөрийг явуулсанаараа
хүүхдүүдийн олон соѐлын талаарх ойлголт авах, сонирхож
төсөөлөн бодох чадвараа дэлгэрүүлэх үндэс нь болно.
Хэзээ: долоо хоногт 1удаа
Оролцогч нь: хүүхэд саатуулах төв болон цэцэрлэгийн
хүүхдүүд /нийт 30-аас доош тооны хүүхэд/
Бүртгүүлэх арга: урьдчилан захиалга өгнө.
Төлбөр: үнэгүй
◎ Мөрөөдөлөө биелүүлэх- ном унших дугуйлан
Номын сан, ном ашиглах болон уншлага хэлэлцүүлэгээр
дамжуулж илтгэл тавих боломжтой болж өөрийн санал
бодлоо дээшлүүлэх арга барилд суралцан, ном унших
дугуйлангийн гишүүд хоорондын харилцан ярилцах
боломжийг хангаж өгснөөр номтой дотно нөхөрлөх
нөхөрлөлийг сайжируулна.
Хэзээ: долоо хоног бүрийн бямба 14:00-16:00
Оролцогч нь: бага сургуулийн сурагчид
Бүртгүүлэх арга: номын санд ирж бүртгүүлнэ.
Төлбөр: үнэгүй

Олон янзын зан заншил соёл цугларсан хүүхдийн номын сан
“Бүгдээрээ” Чүнжү (모두도서관-충주)
1.

Байрлал :
1) Хаяг : Чүнчонбуг муж Чүнжү хот Ёнгсү-дун (хороо) 1454тоот 2давхар
2) Харилцах утас : 043-853-2253 факс: 043-853-2252
3) Вэб сайт : http://www.cjmodoo.com/

2.

Байгууламжийн хэмжээ
1) Талбайн хэмжээ нь : 170.55m2 (51пѐн) хөтөлбөр явуулах өрөө-1, тоглоомын өрөө-1
уншлагын танхим -1
2) Эзэмшиж буй материалын хэмжээ : 2011оны 9сарын 30ны байдлаар
- Дотоод ном: 6470ш
- Гадаад ном 1947ш
Хятад, Вьетнам, Япон, Филипин, Индонез, Узбекстан, Тайланд, Орос, Камбож, Монгол,
Малайз
3) Хэрэглэгчийн тоо: Сард дунджаар 300 хүн / жилд дунджаар 3600хүн

3.

Ажилчид
1) Солонгос ажилчин 2хүн

4.

Хөтөлбөр

◎ Олон зан заншил соёлтой биечлэн танилцах
7улс орны уламжлалт тоглоом, уламжлалт хоол унд,
уламжлалт ѐс заншилтай биечлэн танилцан олон орны ѐс
заншил, соѐлтой дотно болох, соѐлын туйлширалыг хаях,
олон соѐлын талаар сайхан ойлголттой болно.
Хэзээ: долоо хоног бүрийн мягмар/пүрэв 11:00-13:00
Оролцогч нь: орон нутагт оршин суугч хүүхдүүд
Бүртгүүлэх арга: номын санд ирэх болон утсаар
бүртгүүлэх.
Төлвөр: .үнэгүй

◎ Зурагтай ном болон жүжигчилэн тоглох
Монгол, Япон,Вьетнам гэх мэт орны олон янзын үлгэрээр
дамжуулан олон орны ѐс заншил, соѐлтой дотно болж өөр
улс орны соѐлыг ойлгоход нь тус болно. Хүүхэлдэйн
жүжгээр дамжуулж хүүхдүүдийн өөртөө итгэх итгэлийг нь
сайжруулах болно.
Хэзээ: долоо хоног бүрийн баасан 16:00-18:00
Оролцогч нь: орон нутгийн оршин суугч хүүхдүүд
Бүртгүүлэх арга: номын санд ирэх болон утсаар
бүртгүүлэх
Төлвөр: .үнэгүй

Олон янзын зан заншил соёл цугларсан хүүхдийн номын сан
“Бүгдээрээ” Ансан (모두도서관-안산)
1.

Байрлал :
1) Хаяг : Кѐнги муж Ансан хот Данвон дүүрэг Вонбунру 15(Вонгуг-дун)
2) Харилцах утас : 031-494-3579 факс: 031-494-3578

2.

Байгууламжийн хэмжээ
1) Талбайн хэмжээ нь : 199.2m2 (60пѐн) хөтөлбөр явуулах өрөө-1, уншлагын танхим -1
2) Эзэмшиж буй материалын хэмжээ : 2011оны 10сарын 25ны байдлаар
- Дотоод ном: 4000ш
- Гадаад ном :3000ш
Монгол, Орос, Камбож, Вьетнам, Араб хэл дээрх ном, Индонез, Япон, Хятад,
Тайланд,Филлипин, Англи хэл дээрх ном, Франц, Испани

3.

Ажилчид
1) Солонгос ажилчин 3хүн

4.

Хөтөлбөр

◎ Номын тосгон соёл урлагын сургууль
- Номын санг ашиглан хэнч гэсэн оролцож болох хүмүүнлэгийн лекц сургалт нээх
◎ Ээжийн ярьж өгөх ээжийн орны үлгэр
- Олон улс орны гаралтай ээж нар өөрсдийнхөө төрөлх хэлээрээ ном уншиж өгөх
- Номын агуулгатай холбоотой сонирхолтой үг хэллэг сурах

