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ӨмнӨтгӨл

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивээл дор эхлэн зохион 
байгуулагдсан “Монголчуудын соёлын өв: архивын баримт, гар 
бичмэлийн цуглуулга” - олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 
анх 2013 оны 4 сард оХУ-ын Санкт-Петербург хотноо эхлүүлж байсан 
юм. Тус хурлыг анх 2011 оны 5 сард Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 
оХУ-ын Санкт-Петербург хотод айлчлах үед оросын талын монгол 
судлаачдын гаргасан санал бөгөөд Монгол Улсын талаас ШУА-ийн 
Түүхийн хүрээлэн хамтран зохион байгуулахаар болсон юм. Хурлын 
агуулга нь “Монголчуудын соёлын өв: гар бичмэл, архивын баримтын 
эмхэтгэл” Улаанбаатар болон Санкт-Петербургт нэрийн дор хийгдэж 
байсан билээ. Гэвч Монголын судлалын хүрээнд нэлээд сонирхол татаж 
хоёрдугаар хурлаас эхлэн агуулга нь өргөжин тэлсэн бөгөөд зөвхөн 
Улаанбаатар, Санкт-Петербургийн хэмжээнд авч үзэх боломжгүй болсон 
юм. 

Өөрөөр хэлбэл дэлхийн бусад улс орны эрдэмтэд өөр улс орнуудад 
буй Монголын түүх, соёлын өв, сурвалж болон архивын баримтын 
талаар илтгэл хэлэлцүүлэх болсон. Тус хурлыг нийтдээ 3 удаа зохион 
байгуулаад байгаа бөгөөд хоёр жилд нэг удаа Санкт-Петербург, 
Улаанбаатар хотод ээлжлэн зохион байгуулж, Монгол улсын ШУА-ийн 
Түүх, археологийн хүрээлэнгээс санхүүжүүлдэг болно. 

Монголын бүхий л үеийн түүх, соёл, эх сурвалж, архивын баримтын 
талаар чиглэсэн судалгааг явуулж ирсэн нэр хүндтэй эрдэмтэн 
судлаачид, байгууллага оролцож байгаа нь тухайн олон улсын хурлын 
нэр хүндийг өндөрт өргөж чадаж байгаа юм. 2013 онд Санкт-Петебург 
хот, 2015 онд Монгол улсад, 2017 онд Санкт-Петербург хотод тус 
тус зохион байгуулагдсан энэхүү хурлыг өнөөдөр дэлхийн Монгол 
судлаачид ихээхэн сонирхохын зэрэгцээ идэвхтэй оролцдог болоод 
байгаа нь ихээхэн сайшаалтай. 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгуулагддаг 
энэхүү хурлаар монголын соёлын өв, орос, Монголын эрдэм судлалын 
харилцааг өргөтгөх, эрдэмтдийн хамтын ажиллагааг өргөтгөх, 
идэвхжүүлэхэд ихээхэн чухал бөгөөд оХУ-ын талаас ШУА-ийн Дорно 
дахины гар бичмэлийн хүрээлэн, Эрмитаж Улсын музей, их Петр хааны 
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Кунсткамер угсаатны музей, оросын ШУА-ийн Санкт-Петербургийн 
архив, ШУА-ийн Дорно дахины хүрээлэн, Москвагийн Хүмүүнлэгийн 
их Сургууль, буриадын Монгол, будда, Төвд судлалын хүрээлэн, 
Халимагийн нийгмийн ухааны хүрээлэн, Тувагийн Хүмүүнлэгийн 
хүрээлэн, оросын Угсаатны зүйн музей зэрэг олон байгууллага идэвхтэй 
дэмжиж оролцсонд талархал илэрхийлж байна. 

Тус хуралд хэлэлцүүлсэн сонирхолтой материалууд, баримтууд, 
соёлын өвийн дурсгалуудыг хамтран судлах, хэвлэн нийтлүүлэх, 
хуулбарлаж авах ажлыг ихээхэн идэвхжүүлж байгаа нь сүүлийн 
жилүүдэд эрс мэдэгдэж байна. 

Энэхүү хурлыг цаашид чадахын хирээр үргэлжлүүлж явахаар манай 
ерөнхий зохион байгуулагч байгууллагууд идэвхтэй хүчин чармайлт 
гаргаж байгаа билээ. 

олон Улсын Монгол судлалын холбооны 
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, 

академич С.Чулуун


