Соёл урлагийн талаархи хийгдсэн ажлууд
1. Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамтай хамтран Соёл, спорт, аялал жуулчлалын салбарт ажиллагсадын аймгийн чуулганыг 300 гаруй
ажилтнуудыг оролцуулан зохион байгуулж, салбарын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг
хэлэлцэн санал, дүгнэлтийг Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яаманд хүргүүлсэн байна.
Уг арга хэмжээнд Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны удирдлага, мэргэжилтнүүд оролцож, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын талаар
төрөөс баримталж буй бодлого, хэрэгжилт, цаашид авах арга хэмжээний талаар
мэдээлэл хийж салбарын тэргүүний 10 гаруй ажилтнуудыг Монгол Улсын “Соёлын
тэргүүний ажилтан”, “Ардын авъяастан” цол тэмдэг, Соёл, спорт, аялал
жуулчлалын яамны жуух бичгээр шагнаж урамшууллаа.

2. 2012-2013 оны хичээлийн жилд Соёл урлагийн Их сургуулийн Тайз дэлгэцийн
урлагийн сургуулийн бүжгийн заах арга, багшийн эчнээ ангид соёлын төвийн 10
бүжгийн багш, 15 сургууль, соёлын төвийн 26 хөгжмийн багш, номын санч,
соёлын төвийн орон нутаг сурталчлах танхимын 18 ажилтанг суралцууллаа.
Ардын дуу бүжгийн “Сэлэнгийн долгио”, Дуу бүжгийн “Мөнгөн хараа” чуулгад
ажиллаж буй мэргэжлийн бус 12 уран бүтээлчийг СУИС-ийн ардын хөгжим, бүжиг,
уртын дуучин, дуучин мэргэжлээр эчнээгээр суралцуулж, бүжгийн багш нарыг
мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрууллаа. Хамт олонд түшиглэсэн соёлын
биет бус өвийн бүртгэл”, “Шагайн харваа”-г судлах, бүртгэл ажлын хээрийн
судалгаа хийх, “Бий биелгээ” сургалт зэрэг ажлын байранд болон орон нутагтаа
мэргэжил дээшлүүлэх богино хугацааны 10 гаруй сургалтыг Боловсрол шинжлэх
ухааны яам, Соёл, спорт аялал жуулчлалын яам, Соёлын өвийн төв, ардын язгуур
урлагийн “Хөгсүү” чуулга зэрэг дээд шатны болон орон нутгийн мэргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа.
3. Хүүхэд өсвөр үеийнхэнд ардын урлагийн өв санг эзэмшүүлэх өвлүүлэх, тэдний
авъяас чадварыг хөгжүүлэх, үндэсний ёс заншлаараа бахархах, урлаг, гоо зүйн
хүмүүжил олгох зорилготой зохион байгуулагддаг “Бид Сэлэнгийн үр сад” наадмыг
3 насны ангилал, ардын бүжиг, дуу, хөгжим, язгуур урлаг, гар урлал, уран бүтээл
гэсэн төрлүүдээр 3 үе шаттай ерөнхий боловсролын сургуулийн 3000 гаруй хүүхдийг хамруулан зохион байгууллаа.
Шалгаруулалтыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын А/66 тоот тушаалаар томилогдсон шүүгчдийн бүрэлдэхүүн явуулж, шүүн
эцсийн шатны шалгаруулалтанд 94 урлагийн номерт 450 хүүхэд шалгарч, өргөмжлөл, алт, мөнгө, хүрэл медаль хүртсэн бөгөөд наадамд
амжилттай оролцсон сум, сургууль, дуу хөгжим, бүжгийн багш нарыг шагнаж урамшууллаа.
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4. “Угийн бичиг” хөтлөлтийг эрчимжүүлэх 2013 оны ажлын төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар батлуулан
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа бөгөөд хүнийг удам угсаагаар нь хөгжүүлдэг уламжлалт арга ухааныг сэргээн олон ястан, айл
өрхүүд удам угсаа, хол ойрын ах дүүгээ бодитой тодруулж, удмаараа эмх цэгцтэй байж, өвөг дээдсийнхээ гал голомт, нутаг ус, удмынхаа
зан үйлийн дадал, заншилыг үе үедээ хүндлэн хадгалж, залгамжилж, хүний хөгжлийг хангах шаардлагад үндэслэн аймгийн хэмжээнд
“Удам угсаагаа мэдэж угийн бичиг хөтөлцгөөе” уралдааныг зарлаж угийн бичиг хөтлөх ажлыг эрчимжүүллээ.
46
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5.Аймгийн хэмжээнд бүргэгдсэн 1866 ширхэг түүх соёлын биет өв, соёлын биет бус өв түүнийг өвлөн уламжлагч 466 өвлөгчийг орон
нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж, 100 гаруй соёлын биет бус өв, түүнийг өвлөн уламжлагчийг улсын болон аймгийн
нэгдсэн арга хэмжээнд оролцоход 10 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгийн дэмжлэг үзүүлэн ажиллалаа.
2013 оноос аймгийн Засаг даргын нэрэмжит шагналыг бий болгон соёлын өвийг хадгалж хамгаалахад хувь нэмрээ оруулсан иргэн,
байгууллага, аж ахуйн нэгжийг алдаршуулах ажлыг зохион байгуулж эхэлсэн бөгөөд Ерөө сумын 2-р багийн малчин Ю.Лхагвасүрэнг
“Аймгийн түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалагч шилдэг ажилтан”-аар шалгаруулж шагнаж урамшууллаа. Түүх соёлын үл хөдлөх
дурсгалыг сумын хамгаалалтанд авч, соёлын өвийг хадгалж хамгаалах, сурталчлах ажлыг орон нутагтаа амжилттай зохион байгуулсан
Ерөө, Баянгол, Мандал сумын Түнхэл тосгон, Алтанбулаг сумын соёлын төвүүдийг 200.0-500.0 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа.
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6.Соёлын биет болон биет бус өвийг аймаг, сумын хамгаалалтанд авч иргэд, аж ахуйн нэгжид гэрээгээр хариуцуулан сэргээн засварлах,
хадгалж хамгаалах ажлыг зохион байгуулж, иргэд, аж ахуйн нэгжийг дэмжих, урамшуулах ажлыг эхлүүллээ.
Соёлын төвийн орон нутаг сурталчлах танхимын үзмэрийн сан хөмрөгийн тооллогыг зохион байгуулж аймгийн нэгдсэн музей, орон нутаг
сурталчлах танхимын сан хөмрөгийн 4262 үзмэрийг тооллогод хамруулан сан хөмрөгийн бүртгэлийн дэвтэр болон цахим хэлбэрээр
бүртгэж Соёлын өвийн төвд хүргүүллээ. Аймгийн нутаг дахь 1866 ширхэг түүх соёлын биет өв, соёлын биет бус өв түүнийг өвлөн
уламжлагч 466 өвлөгчийг “Соёлын биет бус өв, түүнийг уламжлагчийн дэлгэрэнгүй бүртгэл”-ээр бүртгэж Соёлын төвийн орон нутаг
сурталчлах танхим, аймгийн Нэгдсэн музейд бүртгэл мэдээллийн санг төвлөрүүлэн өвийн бүртгэлийг шинэчилж баримтжууллаа.
“Соёлын биет болон биет бус өв”-ийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалт, сурталчилгааны ажлыг сайжруулах зорилгоор “Соёлын төвчанартай үйлчилгээ-III” улсын уралдаанд дэд байр эзэлсэн Жавхлант сумын соёлын төвийн орон нутаг сурталчлах танхимын үйл
ажиллагаа, туршлагыг судлах сургалтыг зохион байгуулж МҮОНТ-ийн Соёл, урлагийн редакцитай хамтран олон нийтэд сурталчиллаа.
“Агуу түүх Алтанбулгаас эхэлдэг” телевизийн баримтат киног МОНРТ-тэй хамтран бүтээж нийтийн хүртээл болгон түүх соёлын дурсгалт
зүйлсийг сурталчлан ажиллалаа.
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7.Соёл, урлагийн Их сургуулийн Соёлын боловсролын сургуультай хамтран Соёлын төвийн номын санч нарт “Номын сан, уран сайхны
тайлангийн программ”-ын сургалтыг нийтийн болон сум, сургуулийн номын санч нарыг хамруулан зохион байгуулж цахим номын
сангийн орчинг бүрдүүлэн номын сан, соёлын төвийн тайлан мэдээг цахим “MonBiblio” программын үйлчилгээнд нэвтрүүлж 1200 ширхэг
ном, нийт 2800 уншигчийн картыг бүртгэлээ. Номын өдөрлөг, Үндэсний бичиг үсгийн баярыг тэмдэглэн “Инээмсэглэдэг ном” аяныг
аймгийн хэмжээнд зарлаж нийт 3000 гаруй идэвхтэн уншигч, хүүхэд багачуудыг хамрууллаа. “Ном, хэвлэл, мэдээллийн шуурхай
үйлчилгээг бид танд хүргэнэ” уриан дор нүүдлийн болон зөөврийн номын үйлчилгээг хөгжүүлж, иргэддээ хүрч үйлчлэх, ном хэвлэлээ
сурталчлах, олон нийтэд номын сангийн үйлчилгээг
хүргэх “Зөөврийн номын үйлчилгээ”-г шинээр зохион байгуулж Сүхбаатар,
Алтанбулаг, Шаамар, Зүүнбүрэн, Түшиг, Цагааннуур зэрэг 10 гаруй сум, алслагдсан баг хөдөөгийн иргэд, 20 гаруй сургууль цэцэрлэг, төр,
төсвийн байгууллагын 2000 гаруй уншигчдад нүүдлийн номын сангийн үйлчилгээг үзүүлж, 500.0 мянган төгрөгний шинэ номын худалдаа
зохион байгууллаа.

8.ОХУ-ын Буриад улстай хамтран “Эв мод”-ны наадам, “Бид Сэлэнгийн үр сад” хүүхдийн урлагийн их наадам, “Гэгээн хүслэн-2013”
цэнгээнт бүжгийн тэмцээн, Ардын урлагийн бүсийн наадам зэрэг 10 гаруй наадмыг зохион байгуулж 4000 гаруй хүүхэд, залуучууд,
ардын авъяастан, уран бүтээлчдийг хамруулан аймгийн Засаг даргын нөөцийн сангаас 20.0 сая гаруй төгрөгийн хөрөнгийн дэмжлэг
үзүүллээ.
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамнаас зохион байгуулсан “Авьяаслаг гэр бүл” шалгаруулах улсын уралдаанд Ерөө иргэн
Б.Ганболдын гэр бүлийн “Хатан Ерөө” хамтлаг Сэлэнгэ аймгаа төлөөлөн оролцож 2-р байр эзлэн өргөмжлөл 800.0 мянган төгрөгний
шагнал хүртсэн амжилт үзүүллээ.
Их Монгол Улс байгуулагдсаны 807 жил, Ардын хувьсгалын 92 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмын нээлт, Гиннесийн номонд Монгол
үндэсний бий биелгээг бүртгүүлэх арга хэмжээнд бий биелээчдийг оролцоход 5.2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж
“Бий биелгээг”
Гиннесийн амжилтанд бүртгүүлсэн мандат, батламжийг 15 сумын 64 ардын авъяастан гардан авлаа.
“Ургацын баяр-2013” арга хэмжээний хүрээнд Сэлэнгэ нутаг, тариаланчдын тухай “Шилдэг шүлэг”-ийн уралдааныг 2.0 сая төгрөгийн
шагналын сантай улсын хэмжээнд зохион байгуулснаас яруу найрагч М.Уянсүх, Ц.Цэнд, Т.Доржсүрэн, Г.Ишхүү, Д.Отгонсэлэнгэ нар
эхний байруудад шалгарч, яруу найрагч Э.Энхболд, Л.Мөнхтөр, Н.Сүхдорж, И.Хунлиуз, Р.Шийлэгжамбал нар тусгай байрын шагна л
хүртлээ.Тус уралдааны шүүгчээр Ардын уран зохиолч Т.Галсан, Болор цомын эзэн, яруу найрагч Ж.Баяржаргал, Б.Батрэгзэдмаа,
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зочидоор Болор цомын хошой шагналт, яруу найрагч Б.Ичинхорлоо, Монголын зохиолчдын эвлэлийн гүйцэтгэх захирал, Болор цомын
эзэн, яруу найрагч Г.Мөнхцэцэг, яруу найрагч М.Билэгсайхан нар оролцлоо.

8.“Ээж мод” орчмын газар нутгийг аймгийн хамгаалалтанд авах аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын төсөл боловсруулж,
хэлэлцүүлэх, сүсэгтэн олны зан үйлээ таатай орчинд соёлтой үйлдэх боломж бүрдүүлэх бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Эх
байгалиа хайрлан хамгаалах, хог бүрийг нь цэвэрлэх “Амьд байгалиа хайрлая” аяныг “Тэнгэрийн тод тамга” ТББ, “Тэнгэрлэг бөө”
сэтгүүлийн хамт олон санаачлан Сэлэнгэ аймгийн залуучуудын холбоо, Бөө судлалын төв, хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд, сүсэгтэн
олонтой хамтран ”Ээж мод”-ны хог хаягдлыг хэсэгчлэн цэвэрлэлээ.
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