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2022 оны 4дүгээр сарын 20-ны өдөр Ула-
анбаатар хотноо Монголын уран зургийн га-
лерейн хурлын танхимд амжилттай болж өн-
гөрлөө. Хурлыг Шинжлэх ухаан, Боловсролын 
Яам, Шинжлэх ухаан-технологийн сан, Монго-
лын Уран Зургийн Галерей, Дүрслэх урлагийн 
академи тус тус хамтран зохион явуулав.  

Хурлын сэдэвтэй холбогдуулан дараахи 
илтгэлүүдийг хэлэлцэв.Үүнд: 1. “Монголын 
дүрслэх урлагийн академи дахь А. Ф. Пахомо-
вын дэг сургалт” (Илтгэгч: Дүрслэх урлагийн 
академийн захирал проф., д-р Д. Уранчимэг), 
2.  И.  Е.  Репиний академийг төгссөн монгол 
барималчдын бүтээлч нөлөөлөл” (Илтгэгч: 
Дүрслэх Урлагийн Академийн Дээд Сургууль, 
Урлаг судлалын Шинжлэх ухааны доктор 
С.  Бадрал), 3. “И. Е. Репиний нэрэмжит ака-
демийг 1989 онд төгсөгчид  дүрслэх урлагийн 
ертөнцөд” (Илтгэгч: Урлаг судлалын  Шинж-
лэх  ухааны доктор, профессор Ц. Эрдэнэцог), 
4. Зураач-багш Сэнгэравдангийн Элбэгдорж 

(1950–1988)  (Илтгэгч: Урлаг судлаач, МУ-
Э-ийн шагналтан, Соёлын Тэргүүний ажил-
тан О. Сосор), 5. “Монголын зураасан зургийн 
урлаг дахь И. Е.  Репиний нэрэмжит дүрслэх 
урлагийн академийн зураасан зургийн сургал-
тын нөлөө” (Илтгэгч: Урлаг судлалын ухааны 
доктор Д. Өлзийбаяр), 6. “Монголын театрын 
тайз чимэглэлийн урлагийн хөгжилд Лувсан-
гийн Гаваагийн оруулсан хувь нэмэр” (Илтгэгч: 

Хурал Уран зургийн галерейд болов
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Соёл урлагийн их сургуулийн докторант Бат-
хүлэг), 7. “Хувьсгалт суртал ухуулах зураг шинэ 
үеийн дүрслэх урлагийн үндэс суурь болох нь 
(1921–1940)” (Илтгэгч: Дүрслэх Урлагийн Ака-
демийн Дээд Сургууль, Урлаг судлалын Шинж-
лэх ухааны докторант Г. Амарсанаа), 8. “Зураач 
Ц. Эрдэнэцогийн уран бүтээлийн чиг хандла-
га” Урлаг судлалын Шинжлэх ухааны магистр 
Э. Батчимэг), 8. “Ардын зураач төрийн шагналт 
Л. Гаваа “Алтайн уулс” бүтээл” (Илтгэгч: Соёл 
урлагийн их сургууль, Урлаг судлалын Шинж-
лэх ухааны докторант Т. Эрдэнэтуяа), 9. “Оро-
сын дүрслэх урлагийн академийн уламжлал” 
(Илтгэгч: гүн ухааны шинжлэх ухааны доктор, 
Оросын дүрслэх урлагийн академийн акаде-
мич М. Ю.  Шишин (ОХУ),   10. “Ц. Сампило-
вын уран бүтээл ба монголын дүрслэх урла-
гийн хөгжилд оруулсан хувь нэмэр” (Илтгэгч : 
ОХУ, Буриадын Үндэсний музейн захирал,  ур-
лаг судлалын доктор (Ph. D), доцент Бороное-
ва Т. А., 11. “ Илья Репины нэрэмжит дүрслэх 
урлагийн академийн уламжлал болон орчин 
үе” (Илтгэгч: урлаг судлалын доктор (Sc. D), 
Илья Репины нэрэмжит Санкт-Петербургийн 
дүрслэх урлагийн академийн профессор, Оро-
сын дүрслэх урлагийн академийн сурвалжлагч 
гишүүн, Грачева С. М., 12. “Петербургийн уран 
сайхан-гоо зүйн орон зайг бүрдүүлэхэд Илья 
Репины нэрэмжит Санкт-Петербургийн дүр-

слэх урлагийн академийн гүйцэтгэсэн үүрэг. 
“Форус” бүлэг” (Илтгэгч:  урлаг судлаач, Илья 
Репины нэрэмжит Санкт-Петербургийн дүр-
слэх урлагийн академийн аспирант Подлипен-
цева К. И., 13. “Зураач У. Ядамсүрэнгийн бүтээ-
лч удам дамжсан гэр бүлийнхний оросын уран 
сайхны уламжлалыг Монголын дүрслэх урлагт 
нэвтрүүлж, хадгалахад оруулсан хувь нэмэр” 
(Илтгэгч: урлаг судлаач, Илья Репины нэрэм-
жит Санкт-Петербургийн дүрслэх урлагийн 
академийн магистр М. Аминаа. 

Судлаач илтгэгчид Илья Репиний дэг сур-
гууль Монголын дүрслэх урлагт оруулсан хувь 
нэмэр, уран зураг, баримал, зураасан зураг г.м. 
дүрслэх урлагийн төрөл зүйлүүд хөгжихөд 
үзүүлсэн нөлөө, Репиний академийн анхны 
монголын оюутан  — Ардын зураач Л. Гаваа 
гээд үе үеийн төгсөгчид-зарим нэрт зураачдын 
уран бүтээлийг шинжилж судалсан талаараа 
сонирхолтой, танин мэдэхүйн ач холбогдолтой 
илтгэлүүдийг тавьж хэлэлцүүлэв. 

“Илья Репиний нэрэмжит дүрслэх урлагийн 
академийн дэг сургууль монголын дүрслэх ур-
лагт” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний 
хурал нь урлаг судлаачид, уран бүтээлчид, сэ-
хээтэн, ирээдүйн залгамж халаа оюутан залуу-
чууд, олон нийтийн сонирхлыг  татсан эрдэм 
судлалын ажлын эрэл хайгуул ихтэй, өгөөжтэй 
сайн арга хэмжээ боллоо. Тус хурал түүнчилэн 
Монгол улс, Орос улсын хооронд дипломат ха-
рилцаа тогтоосны 100 жилийн ойн  жилд болж 
байгаагаараа онцлог юм.

Олон сонирхолтой илтгэлүүдийг хэлэлцэв

Эрдэмтэн судлаач илтгэгчид


