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Эмхидхэлэй  хороон

Түрүүлэгшэ:  
БГУ-гай захиралай уялга дүүргэгшэ Мошкин Н. И. 
 
Хоердохи түрүүлэгшэ:  
ВАРК-ын вице-президент Дагбаев Э. Д.  

Түрүүлэгшын орлогшо:  
БГУ-гай Түүхын һалбариин декан Номогоева В. В. 

Түрүүлэгшын орлогшо:
БГУ-гай Зүүн зүгэй дээдэ һургуулиин захирал Актамов И. Г.  

Гэшүүд:

Елаев А. А., БГУ-гай Буряад хэлэ сахилгын  
болон хүгжөөлгын түбэй захирал

Цыремпилов Н. В., БГУ-гай Буряад ороной  
түүхын танхимые даагша 

Гунжитова Г-Х. Ц., БГУ-гай Зүүн зүгэй дээдэ  
һургуулиин захиралай нэгэдэхи орлогшо

Золхоев Б. В., БГУ-гай Зүүн зүгэй дээдэ һургуулиин  
захиралай һуралсалай талаар орлогшо

Байкалов Н. С., БГУ-гай  Буряад ороной түүхын танхимай доцент

Хабдаева А. К., БГУ-гай зүүн зүгэй хэлэнүүдэй танхимай доцент

Бүгэдэ буряадуудай 
ХII Уласхоорондын 
«Алтаргана»     
фестивалиин 
хэмжээндэ
Уласхоорондын 
эрдэмэй-практическа 
хуралдаан



Пленарна  
зүблөөн:

8.30–9.00
Хабаадагшадые бүридхэлдэ абалга 
(Ранжуровай үйлсэ, 4,  БГУ-гай 8-дахи  
байшангай 2-дохи дабхарай фойе)

9.00–10.30
Эрдэмэй соведэй зүблөөнүүдэй  танхим 
(Ранжуровай үйлсэ, 4, БГУ-гай  
8-дахи байшангай 4-дэхи дабхар)
Зүблөөнэй түрүүлэгшэ Номогоева В. В.  
Бэшэг эрхилэгшэ Шойдонова А. М. 

Амаршалгын үгэ:

— БГУ-гай захиралай уялга дүүргэгшэ 
Мошкин Н. И.,

— Бүгэдэ буряадуудай соел хүгжөөлгын 
эблэлэй вице-президент Дагбаев Э. Д.,

— Буряад Уласай Арадай Хуралай 
депутат Батуев Ц. Б. 

Элидхэлнүүд:
 

— Бороноев А. О. (СПбГУ) Оросой нии-
гэмдэ эрхэтэдэй болон үндэһэ яһатанай 
адли байдал: тааралдалай асуудалнууд 

— Санжиева Т. Е. (БГУ) Н. П. Егуновой 
буряад судалалда оруулһан хубита

— Танака Кацухико (Хитоцубаси ехэ 
һургуули, Токио). Юундэ монголой 
сумо барилдаашад япон хэлэн дээрэ 
тон һайнаар дуугаржа шададаг бэ? 
Евразийска хараса

— Гунжитова Г-Х.Ц. (БГУ) Мүнөө 
үеын эрхэ байдалда буряад хэлэнэй 
хүгжэлтэдэ олоной харилсаанда 
хабаатай гүрэн түрын бодолгын 
болон олоной харилсаанда хабаатай-
экономическа эрхэ нүхэсэлнүүдэй нүлөө

Кофе-брейк
10.30–11.00 (Ранжуровай үйлсэ, 4,  
БГУ-гай 8-дахи байшангай 4-дэхи  
дабхарай фойе)

Секционно  
зүблөөнүүд:

1-дэхи секци. «Буряад орондо 
ажаһуудаг арадуудай уг гарбалай 
болон шажан мүргэлэй түүхын 
асуудалнууд»
11.00–14.00 (Ранжуровай үйлсэ, 4,  
БГУ-гай 8-дахи байшангай 4-дэхи дабхар, 
8407-дохи ауд.)
Секциин түрүүлэгшэ Дугаров В. Д.   
Бэшэг эрхилэгшэ Самаева О. О.  

1. Абаев Н. В. (БГУ) Монголшуудай 
нэгэдэлэй бүрилдэлгэдэ «саянидуудай» 
үүргэ

2. Батоева Д. Б. (ИМБТ СО РАН) ХVII зуун 
жэлдэ манжуурнуудай бүридэлдэ монгол 
угсаатанай бүлэгүүдэй нэгэдэлгэ

3. Дугаров Б. С. (ИМБТ СО РАН) Хурхут 
угсаатанай уг гарбал тухай (Саяан 
шадархи буряадуудай аман зохеолой 
баримтануудаар)

4. Нацагдорж Батцэнгэл (Монголой 
эрдэм ухаанай академиин Түүхын болон 
археологиин дээдэ һургуули) Сэсэн 
хаанай гүрэнэй монгол тайжанууд болон 
Москвагай хаан түрэ (1689—1696)

5. Дугаров В. Д. (БГУ) Монгол хэлэтэ 
арадууд дэлхэйн түүхэдэ: ХХI зуун жэлэй 
эхиндэ эсэгэ ороной түүхэ шэнжэлэлгын 
эрдэмдэ шиидхэгдээгүй асуудалнууд

6. Зориктуев Б. Р. (ИМБТ СО РАН) Барга 
гэһэн үгын хоер удха тухай

7.  Нанзатов Б. З. (ИМБТ СО РАН) Зүлхэ 
мүрэнэй эхинэй буряадууд ХIХ зуун 
жэлдэ: түбхинэн һуурижалга болон 
үндэһэ яһанай бүридэл

8.  Амоголонова Д. Д. (ИМБТ СО РАН) 
Буряад орондо үнэн алдартанай шажан 
болон буддын шажан: XIX зуун жэлдэ 
шажан дэлгэрүүлгын талаар тэмсэл 
(Санкт-Петербургын архивуудай 
материалнуудаар)

9.  Бадмацыренов Т. Б. (БГУ) Мүнөө үеын 
Буряад орондо буддын шажанда 
шүтэгшэдэй һүзэглэлгэ

10. Гарри И. Р. (ИМБТ СО РАН) Буряадай 
улас түрын-соелой оршондо Түгэд орон 
болон түгэдүүд

11.  Корниенко Н. Н. (ИМБТ СО РАН) Монгол 
орондо Ородой үнэн алдартанай 
шажанай байгуулгын номнолгын 
ажал ябуулга (үнэн алдартанай 
шажанай байгуулгын мэдээсэлнүүдэй 
материалнуудаар)

12.  Нолев Е. В. (ИМБТ СО РАН) Мүнөө 
үеын түүхэ шэнжэлэлгын эрдэмдэ ород-
ордоной холбоон

13.  Гомбожапов А. Д. (ИМБТ СО РАН) 
Нүүдэлшэдэй Монголдо түбхинэлгэ

14.  Хабдаева А. К. (БГУ) Хитадай арадай 
республикада түбэд буддын шажан 
шэнжэлгэ 
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2-дохи секци. «Улаан Үдын, Буряад 
ороной болон Монгол ороной өөрсэ 
шэнжэнүүд» 11.00—14.00
(Ранжуровай үйлсэ, 4, БГУ-гай 8-дахи 
байшангай 4-дэхи дабхар,8409-дэхи ауд.)
Секциин түрүүлэгшэ Башкеева В. В.  
Бэшэг эрхилэгшэ Литвинчёва Е. А.

1. Болдонова И. С. (БГУ) Өөһэдын 
(фирменнэ) онсо шэнжэ харуулһан 
тэмдэгүүд

2. Мункуева Е. (БГУ) Үндэһэн шэмэглэл- 
бүтээлнүүдэй урлал-Буряад ороной 
түхэл шэнжын гол зүйлнүүдэй нэгэн

3.  Назаров Д. (БГУ) Буряад ороной түхэл 
шэнжэ: ниитэ олоной асуулта

4.  Шагдарова Б. Б. (БГУ) Буряад 
ороной олондо мэдээсэл тараадаг 
хэрэгсэлнүүдтэ Монгол орон тухай 
толилолгонууд: шэнжэлэл болон 
шиидхэгдээгүй асуудалнууд

5.  Тайсаев Б. Т. (РФ-гэй уран зураашадай 
холбоон) Буряад орондо аяншалгын 
һалбариин ерээдүй болон нютагай онсо 
шэнжэ тэмдэглэхэ оно арганууд 

6.  Бакшеев Д. А. (БГУ) Улаан-Үдын 
түхэл шэнжын талаар шиидхэгдээгүй 
асуудалнууд

7.  Мишина И. А. (Эрдэм болбосоролой 
хүдэлмэрилэгшэдэй мэргэжэл 
дээшэлүүлгын академи, Москва), 
Цыренова М. Г. (БГУ) Мүнөө үеын оросой 
түүхээр һуралсалай номууд соо Монгол 
орон болон монгол хэлэтэ арадуудай 
дүрэ

8.  Куклина В. В. (РАН-ай СО-гой 
В. Б. Сочавын нэрэмжэтэ географиин 
дээдэ һургуули) Аяншалга-Байгалай 
нютаг можын соел хоорондын 
харилсаанай түхэл

9.  Шамбаев С. Г. («Дайшалхы хани 
нүхэсэл» ниитын эмхи) Лев Гумилевой 
«Русьһаа-Россида» гэһэн Буряад ороной 
онсо тала харуулһан тэмдэг байгуулгын 
түүхэтэ эшэ үндэһэн

10. Башкеева В. В., Литвинчёва Е. А. 
(БГУ) БГУ-гай түхэл шэнжэ мэдээсэлэй 
оршондо 

11. Доржиева Г. С. (БГУ) Мүнөө үеын 
прагмоникада Байгалай дүрэ

12.  Черных В. Н. (БГУ) Сагаан Дабаанай 
үлэгдэл хабсагайнууд Буряад ороной 
Тарбагатайн аймагай өөрсэ шэнжэнүүдэй 
нэгэн 

13.  Вторушина Н. И. (Улаан-Үдэ хотын 
мэдээсэлэй бодолгын талаар захиргаан) 
Мэдээжэ түүхэтэ нюурнууд-нютаг можын 
соелой һүлдэ тэмдэгүүд: буряадай мүнөө 
үеын драматург С.Л. Лобозеров

3-дахи секци. «Оросой соелой эрхэ 
байдалда буряад хэлэнэй хүгжэлтэ 
болон монгол изагууртанай нүлөө» 
11.00–14.00
(Ранжуровай үйлсэ, 4, БГУ-гай 8-дахи 
байшангай 4-дэхи дабхар,8411-дэхи ауд.)
Секциин түрүүлэгшэ Гунжитова Г-Х. Ц.  
Бэшэг эрхилэгшэ Дареева О. А. 

1.  Бадмаева Л. Д. (ИМБТ СО РАН) Буряад-
ород зэргэшэһэн нэгэдэл: хүдэлмэриин 
шиидхэгдээгүй асуудалнууд 

2.  Бадмацыренова Н. Б. (БГУ) Буряад 
хэлэндэ тодо удхагүй үйлэ үгэнүүд

3.  Балдуева Л. М. (БГУ) Мүнөө үеын буряад 
сониной хэлэндэ мэдэрэл дамжуулдаг 
хэрэгсэлнүүд

4.  Васильева Д. Н- Д., Биликова М. З. (БГУ) 
Буряад болон түүрэг антропонимууд 
(хүнэй болон бүлэг хүнүүдэй нэрэнүүд) 
соо түүрэг-монгол зэргэшэһэн зүйлнүүд 

5.  Гунжитова Г-Х. Ц., Дылыкова Р. С. 
(БГУ) Түрэл хэлэнэй талаар кадрнуудые 
бэлэдхэл: мэргэжэлэй дээдэ һуралсалай 
Холбоото уласай гүрэнэй һуралсалай 
стандарт зохеолгын шухала байлга 

6.  Дареева О. А. (БГУ) Ород хэлэнһээ 
буряад хэлэндэ оршуулгые һурагшадта 
дадал үгэнүүдые хэрэглэн ойлгуулалгын 
түхэл 

7.  Даржаева Н. Б. (ИМБТ СО РАН) Буряад 
хэлэнэй синтаксическа байгуулгануудые 
зохеолго болон синтаксис заалга

8.  Дашиева С. А. (БГУ) Текст дээрэ хүдэлхэ 
үедэ оюутадай харилсаха шадабари 
бүрилдүүлгэ

9.  Дырхеева Г. А. (ИМБТ СО РАН) 
Литературна буряад хэлэн: 
гуримшуулгын шиидхэгдээгүй 
асуудалнууд (улас түрын байдалһаа 
уламжалан хэлэ шудалха талаһаа) 

10. Макарова О. Г. (БГУ) Орёо 
мэдүүлэлнүүд тухай эрдэмтэдэй 
шэнжэлгэнүүд
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4-дэхи секци. «Монголшуудай 
соелой бэшэмэл гэршэнүүд болон 
уран зохеол»
11.00—14.00
(Ранжуровай үйлсэ, 4, БГУ-гай 8-дахи 
байшангай 4-дэхи дабхар,8412-дохи ауд.)
Секциин түрүүлэгшэ Бадагаров Ж. Б. 
Бэшэг эрхилэгшэ Бадмаева О. М. 

1. Аюшеева М. В. (ИМБТ СО РАН) 
«Таряашадай литэ» — буряадуудай 
түүхын баримтата бэшэг

2.  Бадмаева Л. Б. (ИМБТ СО РАН) Түүхэ 
бэшэгүүд — буряадуудай соелой 
бэшэмэл гэршэнүүд

3.  Ван Мандуга (Түбэй ехэ һургуули 
Минцзу, Пекин) Монгол хэлэн дээрэ 
монгол уран зохеолой түүхээр түрүүшын 
баримтата бэшэгүүд 

4.  Бадагаров Ж.Б., Бальжанов Б. Л., 
Цыремпилов Н. В. (БГУ) Буряад ороной 
хубиин суглуулбаринууд соохи буряад 
соелой бэшэмэл гэршэнүүдые сахин 
хадагалха асуудал тухай 

5.  Цыренов Ч. Ц. (ИМБТ СО РАН) Ород 
«Гэр барилга» ба буряад «Бэлигэй 
толи»: зэргэсүүлгэ

6.  Содномова И. Н. (Санкт-Петербургын 
Экономикын дээдэ һургуули) 1905–1917 
онуудта Петербург-Петроградта Агван 
Доржиевай гэгээрүүлгын ажал ябуулга.

7.  Дампилова Л. С. (ИМБТ СО РАН) 
Б. Галсансүхын шүлэглэмэл зохеолнууд 
соо түрэл нютаг зураглалгын өөрсэ 
арганууд

8.  Тыхеева Ю. Ц., Суворова А. В. 
(ВСГУТУ) Ондоо соелой эрхэ байдалда 
оролгын бэрхэшээлнүүдые дабалга 
(Н. Михалковой «Урга. Инаг дуранай 
оршон» гэһэн фильмын жэшээ дээрэ )

9.  Митыпова Г. С. (БГУ) Хамба лама 
Заяевай Түгэд ороноор аяншалга. 
С. Козиной оршуулга

10. Дамбуев И. А. (ИМБТ СО РАН)  
Л-Ф.Г. де Керальо гэгшын француз 
хэлэн дээрэ оршуулһан И.Г.Гмелинэй 
«Сибириин дайдаар аяншалга» 
зохеол — Буряад ороной XVIII зуун 
жэлэй түрүүшын хахадай түүхын болон 
этнографиин талаар баримтата бэшэг 

11. Бадмаев Б.Б. (БГУ) Буряадуудай уг 
гарбалай соел: хадуун сахилга ба 
марталга

12.  Ошорова С.А. (БГУ) Буряад зоной 
ажабайдалда хабаатай оньһон, хошоо 
үгэнүүд

13.  Тыхеева Д.Ю. (БГУ) Д-Р. Батожабайн 
«Төөригдэһэн хуби заяан» ном соо 
эрхим һайн хүн тухай бодол

14. Халхарова Л.Ц. (БГУ) Буряад уран 
зохеолдо түүхэтэ-намтарай романай 
жанр: Ч. Цыдендамбаевай «Банзарай 
хүбүүн Доржо» ном 

11. Нимаева Б. (ЧФ РАНХиГС) Бүгэдэ 
буряадуудай «Эрдэм» диктант

12. Ошоров С. Г. (БГУ) Буряад хэлэнэй 
хэшээлнүүдтэ табадахи ангиин 
һурагшадые найруулгада бэлдэхэдээ 
харилсаха шадабари бүрилдүүлгэ

13. Санжина Д. Д. (БГУ) Литературна буряад 
хэлэнэй үгын һанда олоной харилсаанда 
хабаатай эрхэ нүхэсэлнүүдэй нүлөө

14. Сундуева Е. В. (ИМБТ СО РАН) Монгол 
хэлэнүүдтэ үгын үндэһэнэй хашалганай 
хүсөөр объектнүүдэй түхэлнүүдые 
тэмдэглэлгэ

15. Цырендоржиева Б. Д. (БГУ) Буряад 
хэлэ түрэлхи хэлэн гэжэ шудалха үедэ 
текст алишье талаһаань дүүрэнээр 
шэнжэлэлгэдэ һургалга

16. Чимитдоржиева Г. Н. (ИМБТ СО РАН) 
Буряад хэлэндэ редупликативуудай 
байгуулгын-үүргын талаар онсо 
шэнжэнүүд 

17. Шожоева Б. Д. (БГУ) Ород хэлэтэй 
оюутадые буряад хэлэндэ һургалгын 
эхин шатада хэлэнэй талаар 
материалннуудые шэлэлгын асуудалнууд

18. Будажапова Л.Б. (БГУ) Үндэһэн соелой 
талаһаа буряад хэлэнэй һан

19. Табитуева М.Д. (БГУ) Мүнөө үеын 
буряад хэлэнэй ниитэ-политическа нэрэ 
томьеонууд тухай

20. Дашиева Д.Б. (БГУ) Буряад хэлэнэй 
хүнэй бэеын хубинуудта хабаатай 
тогтомол холбуулалнуудые хэлэнэй соел 
шэнжэлдэг эрдэмэй талаһаа үзэлгэ

21.  Афанасьева Е.Ф. (БГУ) Эвенк хэлэндэ 
монгол хэлэнһээ абтаһан зарим тэды 
үгэнүүд

22. Цыденова Х.Г. (БРИОП) Буряад 
һургахы шанартай уран зохеолой аргаар 
һурагшадые оюун ухаанай-сэдьхэлэй 
талаар хүгжөөлгэ
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11. Лыгденова В. В. (РАН-ай СО-гой 
Археологиин болон этнографиин дээдэ 
һургуули, Новосибирск) Буряадуудай 
заншалта хубсаһан: зарим тэды 
онсо шэнжэнүүд (Буряад Уласай 
Үндэһэтэнэй музейн суглуулбаринуудай 
материалнуудаар)

12. Содномпилова М. М. (ИМБТ СО РАН) 
Гоеолто шэмэглэлнүүдэй удха шанарые 
буряадуудай баримталалга

13. Суворова А. В. (ВСГУТУ) 
Сагаалган — буряадуудай еһо 
заншалнууд

14. Сыденова Р. П. (БГУ) Буряад үндэһэ 
яһатанай нэгэдэлдэ эд зөөриин болон 
оюун ухаанай байгууламжанууд

15. Тыхеева Ю.Ц., Убушеев С. (ВСГУТУ) 
Буряад хутага

16. Хантургаева Н. Ц. (ВСГУТУ) Буряад 
орондо үндэһэн арадай соелой 
хүгжэлтын шэглэлнүүд 

17. Доржиева В. Р-Н. (Олониитын ажал 
ябуулагша) Бурядуудай заншалта 
хүгжэмэй инструмент болохо сууха 
хуурые һэргээлгын дүй дүршэл

18. Мантатова А. В., Старкова И. И. 
(БГУ) Буряад үндэһэтэнэй «Алтаргана» 
уласхоорондын фестиваль — дотоодын 
аяншалга хүгжөөхэ хэрэгэй арад зоной 
һуудал байдал харуулһан янза 

19. Дамбаева В. Б. (БГУ) XVIII–XX зуун 
жэлэй эхиндэ Буряад ороной буддын 
шажанай дасангуудай түүхэтэ онсо 
шэнжэнүүд

20. Цыбикова Б-Х.Б. Хитадай Дотор 
Монголой буряадуудай аман хэлэлгээр 
дамжуулагдаһан еһо заншалнууд

21. Тыхеева Ю.Ц., Ишеева Т. (ВСГУТУ) 
Буряад орондо эрдэниин зүйлнүүдээр 
(алта мүнгөөр) урлал

5-дахи секци. «Буряадуудай 
заншалта соел шэнжэлэлгэ»
11.00—14.00
(Ранжуровай үйлсэ, 4, БГУ-гай 8-дахи 
байшангай 4-дэхи дабхар, 8413-дохи ауд.)
Секциин түрүүлэгшэ Сыденова Р. П. 
Бэшэг эрхилэгшэ Иванова Л. Б. 

1. Буа Вероник (Париж-8 Ехэ һургуули) 
Монгол хэлэтэ арадуудта байгаали сахин 
хамгаалха талаар соел бүрилдүүлгэ

2.  Буркина А. А. (БГУ) Буряад хэлэн болон 
үндэһэн сэхээтэн

3.  Бадараев Д. Д. (ИМБТ СО РАН) Буряад-
монгол арадай хэлэн: сахилга ба һэргээн 
хүгжөөлгэ (улас түрын байдалай талаһаа 
шэнжэлэгэ)

4. Бороноева Д.Ц., Шожоева Б.Д. (БГУ) 
Шэнэдхэлгын оршон байдалда Хитадай 
буряадуудай заншалта соел

5.  Гомбоев Б. Ц. (Буряад Уласай 
Үндэһэтэнэй музей) Баргажан 
буряадуудай заншалта хубсаһан: түүхэ, 
мүнөө үеын шэглэлнүүд

6.  Гымпилова С. Д. (ИМБТ СО РАН) 
Буряадуудай аман зохеол соо заншалта 
соел

7.  Дагбаев Э. Д. (БГУ) Буряадуудай соелой 
хүгжэлтэдэ бүгэдэ буряадуудай ниитын 
эмхинүүдэй удха шанар

8.  Дашибалова И. Н. (ИМБТ СО РАН) 
Үндэһэн эдеэ хоол бариха гурим халан 
абалга-еһо заншалнуудай шухаг үзэгдэл

9.  Дашиева Л. Д. (ИМБТ СО РАН) Баруун 
буряадуудай түрэ хуримай дуунууд

10. Иванова Л. Б. (БГУ) Монгол хэлэтэ 
арадуудай заншалта соел шудалалгада 
В.И. Роборовский гэгшын оруулһан 
хубита
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7-дохи секци. «Буряад ороной 
түүхын шухала асуудалнууд»
11.00–14.00
(Ранжуровай үйлсэ, 4, БГУ-гай 8-дахи 
байшангай 5-дахи дабхар, 8503-дахи ауд.)
Секциин түрүүлэгшэ Санжиева Т. Е.  
Бэшэг эрхилэгшэ Золхоев Б. В.

1.  Бадмацыренова Е. Л. (БГУ) 1923–1991 
онуудта Конституцяар хараалагдаһан 
Буряад ороной эхэнэрнүүдэй хуули 
эрхын талаар зэргэ

2.  Байкалов Н. С. (БГУ) БАМ шадарай 
ажаһуугшадые зөөлгэхэ мүнөө үеын 
программанууд

3.  Бартанова Е. (БГУ) 1953–1964 
онуудтахи буряад милициин 
ажаябуулгын асуудалнууд тухай

4.  Башкуев В. Ю. (ИМБТ СО РАН) Вольф 
Моисеевич Броннер (1876–1939) 
болон Буряад ороной түүхэдэ тэрэнэй 
дүүргэһэн үүргэ

5.  Боронова М. М. (БГУ) 1960–
1980 онуудтахи Буряад орондо 
үйлэдбэрижүүлгын хубилалтанууд: 
шэглэлнүүд болон зүршэлдөөнүүд

6.  Жалсанова В. Г. (ИМБТ СО РАН) 
Хүдөөгэй буряадууд: улас түрын 
дүй дүршэл болон олондо хабаатай 
мэдэрэлэй онсо шэнжэнүүд

7.  Миягашева С. Б. (ИМБТ СО РАН) 
ЛувсандоржийнГэлэгбаатар — хоер 
үндэһэ яһатанай герой

8.  Петунова А. Н. (БГУ) Петр Бадмаев 
(1851–1920): эмшэн, эрдэмтэн, дипломат

9.  Саблин И. В. (Санкт-Петербургын 
экономикын дээдэ һургуули) Subaltern 
Internationalism and Cold War Diplomacy: 
Buryat Buddhists in Post-Colonial Asia

10. Санжиева Д. С. (Юрэнхы эрдэмэй 9-дэхи 
дунда һургуули, Улаан-Үдэ ) Буряад 
ороной түүхэ шудалха үедэ һурагшадай 
шэнжэлхы ажаябуулга эмхидхэлгэ

11. Хомяков С. (ИМБТ СО РАН) Буряад-
Монголой АССР-тэ совет шэнжэтэй 
хүниие бүрилдүүлгэ(1923–1941 гг.)

12. Цыденова Н. В. (ИМБТ СО РАН) Буряад 
орондо археологическа хүшөөнүүдые 
зандань үлөөхэ, шудалха талаар 
шиидхэдээгүй асуудалнууд тухай

13. Золхоев Б. В. (БГУ) Буряадуудай 
түнгүүс-манжуур болон яхад үндэһэ 
яһатантай харилсалгын онсо шэнжэнүүд 
(түүхын-хэлэнэй талаһаа)

14. Семенова Е. Е. (БГСХА) Дайнай 
һүүлээрхи жэлнүүдтэ БМАССР-тэ дээдэ 
болон мэргэжэлэй дунда һуралсалай 
хүгжэлтэ 

15. Микко Дамшагг (Түркү университет, 
Финлянди). «Эзэгүй газар». Улаан-Үдэ 
хотодо тэрээниие байгуулагшадай хүшоо 
хэрэгтэй гү?

16. Елаев А.А. (БГУ) Буряад ороной 
засаг түрэ: үнгэрһэн саг, мүнөө үе, 
шэнэлэлгын ерээдүйн түсэбүүд

Үдэрэй хоол барилга 
14.00–15.00

6-дахи секци. «Орос улас ба Монгол 
орон: холын хараатай харилсаа 
холбооной асуудалнууд»
11.00–14.00
(Ранжуровай үйлсэ, 4, БГУ-гай 8-дахи 
байшангай 5-дахи дабхар,8501-дэхи ауд.)
Секциин түрүүлэгшэ Родионов В. А.  
Бэшэг эрхилэгшэ Шойдонова А. М. 

1. Абаева Л. Л. (ИМБТ СО РАН) 
Монголшуудай оршондо ондо ондоо 
тээ байдаг буряадуудай үндэһэ яһанай 
талаар адлирхуу, соелой талаар 
мэдэсэтэй байлга

2.  Атамась Е. В. (Кубаниин гүрэнэй ехэ 
һургуули) Орос улас болон Монгол 
орондо тусгаар хамгаалагдажа байдаг 
байгаалитай газар нютагуудые хүгжөөлгэ 

3.  Балакирев А. Н. (БГУ) Одо гарагуудай 
хүршэнэр: «Хилэ, мэндэ!» гэһэн удаан 
болзорой тусхай зорилготой программа 
бэелүүлгэ

4.  Батунаев Э. В. (ИМБТ СО РАН) XX зуун 
жэлэй эхиндэ орос-монгол худалдаа 
наймаанай болон экономическа 
харилсаануудай түүхэ

5.  Жабаева Л. Б. (ВСГУТУ) Зүүн 
Сибириин гүрэнэй технологиин болон 
хүтэлбэрилгын ехэ һургуулида монгол 
оюутад (мүнөө үеын байдал)

6.  Коновалов П. Б. (ИМБТ СО РАН) Буряад 
болон монгол археологуудай харилсаа 
холбоон

7.  Родионов В. А. (БГУ) Совет-монгол 
харилсаануудта социализмын һүүлээр 
үгтэһэн сэгнэлтэ

8.  Цыбенов Б. Д. (ИМБТ СО РАН) Монгол 
орон, СССР болон Хитад: 1950–1970 
онуудтахи политическа харилсаанууд 

9.  Цыбиктаров А. Д. (БГУ) Буряадай 
гүрэнэй ехэ һургуулиин болон Монголой 
эрдэм ухаанай, технологиин ехэ 
һургуулиин Монголой эртэ урдын түүхэ, 
археологи шудалха талаар харилсаа 
холбоонууд 

10. Цыпилова С. С. (ИМБТ СО РАН) Мүнөө 
үеын монгол ниигэмдэ эхэнэр хүнэй 
байдал

11. Цыренова М. Г. (БГУ) Мүнөө үеын 
Монгол ороной һургуулинуудта түүхэ 
үзэлгэ

12. Шойдонова А. М. (БГУ) Монгол 
оюутадые оршон байдалда дадхаалга 
(Троицкосавскын багшанарай дээдэ 
һургуулиин Монголой филиалай 
материалнуудаар)

13. Жамбалова С.Г. (ИМБТ), Эрдэнэбат 
Данзангийн (БГУ) И. А. Плиевэй 
дурсалганууд соо XX зуун жэлэй 
дайнуудай үедэ СССР болон МНР-эй 
бэе бэеэ дэмжэлсэлгэ

14. Бадараев Д. Д. (ИМБТ СО РАН) Олондо 
хабаатай шухала үйлэнүүдэй оршондо 
Монгол ниигэмэй улас түрын байгуулгые 
хубилгалга

15. Номогоева В. В. (БГУ) БГУ-гай 
түүхын һалбариин эрдэм ухаанай 
болон һуралсалай талаар Монголдо 
бэелүүлэгдэхэ түсэбүүд

16. Актамов И.Г. (БГУ) Мүнөө үеын монгол 
залуушуулай ниитын мэдэрэл
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Зүбшэн хэлсэлгэнүүд 
июниин 29  
(гарагай 4)

Хуралдаанай эрдэм-шэнжэлгын 
шэглэлэй түгэсхэл
2016 оной июниин 29, 
15.00–15.30
БГУ-гай Эрдэмэй соведэй зүблөөнүүдэй 
танхим (Ранжуровай үйлсэ, 4, БГУ-гай 
8-дахи байшангай 4-дэхи дабхар, 
8417-дохи ауд.)

Номуудтай танилсалга
2016 оной июниин 29 
17.00–18.00
БГУ-гай Эрдэмэй номой сан (Ранжуровай 
үйлсэ, 4, БГУ-гай 8-дахи байшан 8205-дахи 
ауд.)

— Дагбаев Э. Д. Буряадууд (мүнөө үеын 
шиидхэгдээгүй асуудалнууд). Улаан-Үдэ: 
Нова-принт хэблэл, 2016.

— Саблин И. В.  Governing Post-Imperial 
Siberia and Mongolia, 1911–1924: 
Buddhism, Socialism, and Nationalism in 
State and Autonomy Building. London: 
Routledge, 2016.
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БГУ-гай эрдэмэй номой 
сангай жасын буряад 
судалалай талаар номуудай 
үзэмжэ
БгУ-гай 8-дахи байшангай 
3-дахи дабхар 

Хуралдаанай үнгэргэгдэжэ байһан 
үдэрнүүдтэ буряад судалалай 
талаар элдэб жэлнүүдэй хоморой 
номууд болон сэтгүүлнүүд, 
сонинууд танай анхаралда 
дурадхагдаха  

Зүбшэн хэлсэлгэнүүд (үргэлжэлэл)
Июниин 30 (гарагай 5) 9.00

Бүгэдэ буряадуудай үндэһэн соелой 
эблэлэй зүбшэн хэлсэлгэнүүдэй 
талмай «Болбосоролой, хүгжэлтын, 
буряад хэлэндэ һургалгын 
асуудалнууд»

Хүтэлбэрилэгшэд: 
— ВАРК-ын соведэй гэшүүн, РБ-гэй 

болбосоролой болон эрдэм ухаанай 
сайд, түүхын эрдэмэй кандидат 
Дамдинов А.В.

— Буряад хэлэнэй багшанарай эблэлэй 
түрүүлэгшэ, педагогикын эрдэмэй 
доктор Лхасаранова Б.Б. 

8.30–9.00. 
Хабаадагшадые бүридхэлдэ абалга 
(Ранжуровай үйлсэ, 4, БГУ-гай 8-дахи 
байшангай 2-дохи дабхарай фойе) 

9.00–12.00 
Талмайн хүдэлмэри (Ранжуровай үйлсэ, 4, 
БГУ-гай 8-дахи байшангай 4-дэхи дабхар 
8417 ауд., БГУ-гай эрдэмэй соведэй 
зүблөөнүүдэй танхим)

Дүхэриг шэрээ «Буряад үндэһэ 
яһатанай уг гарбал»
2016 оной июниин 29 
15.30–19.00
Хүтэлбэрилэгшэ: 
Баиров Г. Ц., ниитын ажал ябуулагша 
(Забайкалиин хизаар) 
БГУ-гай Эрдэмэй соведэй зүблөөнүүдэй 
танхим (Ранжуровай үйлсэ, 4, БГУ-гай 
8-дахи байшангай 4-дэхи дабхар, 8417-дохи 
ауд.)

Ямаршье үндэһэ яһатанда өөрын хэлэн, 
өөрынгөө удха үүргые мэдэрэлгэ гэхэ зэргэ 
шэнжэнүүд бии. Үндэһэ яһатанайнгаа 
уг гурбал мэдэхэгүй һаа, удха үүргэеэ 
мэдэрхэнь бэрхэтэй. Мүнөө үедэ буряад 
үндэһэтэн ерээдүйдэ үгы боложо магад 
гэһэн үбшэнтэй асуудал табигдана.Тус 
асуудал шиидхэхын түлөө ямаршье 
наһанай хүнэй ойлгомоор хэлэн дээрэ 
буряад үндэһэтэнэй уг гарбал тухай түүхэтэ 
номуудые бэшэхэ хэрэгтэй гэжэ олонхи зон 
тоолоно. 

Дэлхэйн хэмжээнэй үйлэнүүд ямаршье 
үндэһэ яһатаниие хэзээшьеб дайрахань 
дамжаггүй. Эдэ үйлэнүүд ямар 
хойшолонтойб гэжэ бидэ уридшалан 
хэлэжэ шадахагүйбди.Тиимэһээ уг изагуур 
тухай номуудые олон хэһэгээр гаргажа, 
буряад айл бүхэндэ хүртөөхэ шухала 
гэжэ һанагдана. Энэ ном уншагдаха. 
Буряад үндэһэ яһатанай уг гарбалай түүхэ 
тухай номууд үндэһэтэнэй удха үүргэеэ 
мэдэрэлгэдэ аргагүй ехэ нүлөө үзүүлхэ 
зэргэтэй.

2014 оной октябрь һарада «Буряад 
үндэһэ яһатанай уг гарбал» гэһэн 
асуудалда зорюулагдаһан дүхэриг шэрээ 
үнгэргэгдэһэн байгаа. Мүнөөдэрэй хэмжээ 
ябуулга тэрэ хөөрэлдөөнэй үргэлжэлэл 
болоно. Түрүүшын суглаан дээрэ 
буряадуудай уг гарбалай эшэ үндэһэнүүд 
тухай номуудые гаргаха гэһэн шиидхэбэри 
абтаа һэн. Энэ талаар түрүүшын алхам 
хэгдээ: ном дээрэ хүдэлмэри дүүрэжэ байна. 
Мүнөө хоердохи шата эхилхэнь гээшэ- 
тус зохеолые зүбшэн хэлсэлгэ, нэмэлтэ, 
заһабаринуудые оруулалга гэхэ мэтэ. Эндэ 
эрдэмтэд, ниитын ажал ябуулагшад болон 
бусадай хабаадалга хэрэгтэй Мүнөөдэрэй 
хөөрэлдөөнэй гол зорилго — хамтын 
хүсөөр тус ном гаргаха хүдэлмэри дүүргэхэ.
Мүн баһа дүхэриг шэрээгэй үшөө нэгэ 
шухала зорилго гэбэл, арга боломжотой 
эдэбхитэдые ном хэблэлгэдэ мүнгэ зөөреэр 
туһа хүргэхэ хэрэгтэ элсүүлхэ. 
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Бүгэдэ буряадуудай үндэһэн соелой 
эблэлэй зүбшэн хэлсэлгэнүүдэй 
талмай «Буряад арадай соелой, 
соелой уг залгамжын баялигай, 
урлалай асуудалнууд»
 

Хүтэлбэрилэгшэд:
— ВАРК-ын соведэй гэшүүн, РБ-гэй соелой 

сайд, улас түрэ шэнжэлэлгын эрдэмэй 
кандидат Цыбиков Т.Г.  

— ВАРК-ын соведэй гэшүүн, РБ-гэй 
Үндэһэтэнэй музейн захирал, урлал 
шэнжэлэлгын эрдэмэй кандидат 
Бороноева Т.А. 

8.30–9.00. 
Хабаадагшадые бүридхэлдэ абалга 
(Ербановай үйлсэ, 4, РБ-гэй Үндэһэтэнэй 
номой сангай 1-дэхи дабхарай фойе ) 

9.00–12.00 
Талмайн хүдэлмэри (Ербановай үйлсэ, 4, 
РБ-гэй Үндэһэтэнэй номой сангай актова 
зал )

 

Бүгэдэ буряадуудай үндэһэн соелой 
эблэлэй зүбшэн хэлсэлгэнүүдэй 
талмай «Дэлхэйн хэмжээнэй 
үйлэнүүд ба буряад оршон: 
үндэһэтэнэй өөһэд хоорондохи 
үйлэнүүдэй болон нютаг можо 
хоорондын, уласхоорондын 
харилсаа холбоонуудай 
асуудалнууд» 

Хүтэлбэрилэгшэ: 
— ВАРК-ын вице-президент, улас 

түрэ шэнжэлэлгын эрдэмэй доктор 
Дагбаев Э.Д. 

8.30–9.00.  
Хабаадагшадые бүридхэлдэ абалга
(Ербановай үйлсэ, 4, РБ-гэй Үндэһэтэнэй 
номой сангай 1-дэхи дабхарай фойе )
 
9.00–12.00 
Талмайн хүдэлмэри (Ербановай үйлсэ, 4, 
2-дохи дабхар, РБ-гэй Үндэһэтэнэй номой 
сангай хэлсээнүүдэй танхим
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