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Сэдвийн учир холбогдол
Үндэсний соёлын дархлаа сулрах хийгээд бэхжих
шалтгаан, соёлын дархлааг тал бүрээс нь дэмжих
боломж зэргийг судалж, танин мэдэх нийгмийн эрэлт
2019 оны 02-р сарын 20-ны өдөр хэрэгцээ ихээхэн өссөн.
Соёл
урлагийн
үндэсний
зөвлөлийн анхны хуралдааны
нээлт дээр МУ-ын ерөнхий сайд
У.Хүрэлсүх: Улс орон, өвөг
дээдсийнхээ түүх, уламжлалт өв
соёл, зан заншил, урлагаа үл тоох,
умартах, бүр үгүйсгэх хандлага
хүртэл цухалзаж, гадны кино,
урлагаар дамжсан үзэл суртал,
соёл ахуйд их автаж байгаа нь илт
анзаарагдах боллоо зэргээр хэлсэн
нь төр засгийн анхааралд хүрсэн
чухал асуудал болж байна.
Хүн төрөлхтөний хэдэн
мянган жилийн турш
бүтээсээр ирсэн
гайхамшигт нэгэн
үзэгдэл бол соёл
хийгээд түүний олон
төрөл зүйл юм.
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Орчин
үед
"даяаршил,
дэлхийжилт" гэж бидний
нэрлэж байгаа үйл явц орчин
цагийн
нийтийн
соёл,
залуусын
соёлын
төрөл
зүйлүүд,
урлагийн
олон
урсгал хүч түрэн орж ирж
уламжлалт соёлыг амьдралаас
шахаж,
оршин
тогтнож
хөгжих орон зайг нь улам
хумьсаар”
байгаа
тухай
судлаачид бичиж байна.

Соёлын даяаршлын
үед үндэсний соёл
өөрийн хэв маягаар
оршин тогтнох гол
хөшүүрэг бол
соёлын дархлаа
буюу үндэсний
соёлоор бахархах
үзэл мөн.

•

Түүнийхээр “Хүн төрөлхтөнд ямар ч үзэл санаа,
ямар ч төлөвлөгөө алга. Дэлхий дахины түүхийн
уйтгарт дүр зургийн оронд олон хүчирхэг соёлын
жинхэнэ сонин үзэгдлийг бид үзэж байгаа бөгөөд
тэдгээр соёл нь эх болсон газрынхаа хэвлээс
унаган хүч тэнхээгээрээ цэцэглэн дэлгэрч, өөрийн
оршиж ирсэн бүх алхаа гүйдлээрээ тэрхүү эх
газартаа элэг зүрхнээсээ уягдан, хүн төрөлхтөн
хэмээх материал дээрээ өөр өөрийн хэлбэр дүрийг
урлан сийлбэрлэж, тус тусдаа өөрийн үзэл санаа,
өөрийн шохоорхол, өөр өөрийн амьдрал, хүсэл
зориг, сэтгэл мэдрэмж, өөрийн үхэл мөхөлтэй
байх ажээ. “Соёл бүрийн үндэс нь түүний амин
сүнс буюу сэтгэл оюун бөгөөд хүний сэтгэлтэй
гүн дотно, нандин холбоотой баймааж л сая амьд
байна гэжээ. О.Шпенглерийн дэлхийн нэг нэгдмэл
соёл байхгүй, харин өөр өөрийн хувь тавилан
бүхий янз бүрийн соёл л байна гэсэнтэй утга
ойрхон санааг Франц Боас гаргажээ.

•

Франц Боас: “Хүн төрөлхтөн хөгжлийн
олон түвшин бүхий нэг л том соёлтой
гэж үзэлгүй, харин соёл бүр өөр өөрийн
хүрээлэн буй орчиндоо утга төгөлдөр,
ойлгомжтой
болдог
гэж
үзсэн.
Цаашлаад энэ нь хүн төрөлхтөн олон
түвшин бүхий нэг соёлтой биш харин
бие биеэсээ тусдаа оршин хөгжих,
уламжлан ирсэн өөр өөр соёлтой”
хэмээх санал дэвшүүлсэн нь өнөөдөр
улам бүр батлагдаж байна. Соёл бол аль
нэгэн бүлэг хүмүүсийн түүхэн өвөрмөц
бүтээл гэдэг түүний санаа цаашлаад
онол аргазүйн өөр нэг чиг баримжааг
дархалж өгсөн нь “cultural relativism”
буюу соёлын харьцангуй байдлын тухай
үзэл юм.

Соёл судлаач Б.Сумъяа “Үндэсний соёл
гэдэг бол биологийн аливаа хэлбэрийн нэгэн
адил гадаад орчинтойгоо харилцаж, хөдөлж
хөгжиж, уламжлал шинэчлэлийн тэнцвэрт
харилцаанд оршин байгаа амьд организм
юм. Үүнийг хүлээн зөвшөөрвөөс үндэсний
соёл угтаа амьд байгалийн хуулиар амьдрах
ёстой гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүй
болно” “Монголын онцлогтой нүүдэлчдийн
соёл нь өнөө үед язгуур чанараа хадгалан
үндэсний соёлын үндэс суурь, ноён нурууг
бүрдүүлж байна” гэжээ.

Соёл судлаач, философич Т.Дорждагва
үндэстний соёл гэсэн нэр томъёогоор авч
үзсэн бөгөөд “Үндэстний соёл нь
нийгмийн нарийн бүтэц, улс төрийн
зохион байгуулалттай, газар нутаг, эдийн
засаг болон хэлний нэгдэл болно.
Үндэстний соёл нь уламжлалт ахуйн
мэргэжлийн болон ердийн соёлын
зэрэгцээ соёлын тусгай салбарыг өөртөө
багтаадаг” хэмээн үзсэн.
Эх сурвалж. Дорждагва.Т. Соёл судлал /сурах бичиг.УБ. 2019.- Х.121

Эх сурвалж. Сумъяа.Б. Монголын нүүдэлчдийн соёл:
оршихуй, эс оршихуй.- УБ. 1998.- Х.27

Үндэсний соёл - Тухайн үндэстний бүтээсэн соёл

үндэстний соёл - нийгмийн урт удаан хугацаанд
хэвшин тогтсон үндэсний өвөрмөц соёл түүхийн
бүх хэлбэр

Эх сурвалж. Монгол хэлний их тайлбарь толь

Эх сурвалж. Монгол хэлний их тайлбарь толь

“Шинжлэх ухаан, техникийн
тэргүүний
үзэл
санааг
эзэмшиж, авахын зэрэгцээгээр
эцэг өвгөдийнхөө уламжлалыг
таягдан
хаяснаар
олсон
юмнаасаа илүү их зүйлийг
алдаж байна” Н.Л.Жуковская
Үндэстэн хийгээд үндэсний соёл
өөрөөрөө оршин байх, соёлын
өвөрмөц онцлог байдлаа хадгалан
үлдэх чадварыг судлан тодруулах
зайлшгүй шаардлагатай бид
тулгарчээ. Энэ нь "соёлын
дархлаа" хэмээх ойлголтоор
илэрхийлэгдэж байна.

“Дорно
Өрнөд
уусаж
эхэллээ. Дорно үгүй болмогц
Өрнө ч бас үгүй болно. Өрнө
ч үгүй, Дорно ч үгүй болно
гэдэг
адилшихуй
мөн.
Адилшихуйд
автсан
ертөнцөд эх орон, соёл, зан
заншил гэж үгүй. Д.Батбаяр
“Соёлын аливаа зүйлийг уламжлуулахад
тухайн зүйлээс гадна түүнийг бүтээж хийсэн
үйл ажиллагаа, бас түүний бүтэц хэлбэр,
бүтээх үйл ажиллагааны тухай сэтгэцийн хэв
загвар гол хүчин зүйл болно. Үүний ачаар
соёлын зүйлс удамшлын бус аргаар үеэс үед
маш богино хугацаанд хүний чадвар болж
төлөвших учиртай”. Ж.Баянсан

“cultural immunity”, оросоор “культурний иммунитет” буюу
“соёлын дархлаа” хэмээх ойлголт
“Immunity” хэмээх үг нь монгол дээр дараах утгыг
илэрхийлнэ.

• Immunity- дархлаа –
“Удамшлын харь мэдээллийн
эсрэг бие махбодын дотоод
дахь хомеостазыг хадгалахад
чиглэсэн эс шингэний нийлмэл
үйлдэл
Immunity- дархлал – “Биеийн эсэргүүцэл,
дархлаа; амьд бие махбод эвдэн бусниулах
хүчний үйлдлийг эсэргүүцэн өөрийн бүрэн
бүтэн байдал, биологийн хувь чанарыг
хадгалан байх чадвар: дархлалын олдмол
хомсдол хам шинж (биеийн дархлааг үгүй
болгодог халдварт вирусийн өвчин; ДОХ)

• Immunity-дархлаа- “Бие
махбодын өвчнийг сөрөх
эсэргүүцэл: дархлаа
тогтоох (халдварт өвчнөөс
хамгаалах)

Дархлаагүйгээр аливаа амьд организм
амьдрах чадвараа алдаж эхэлдэг гэсэн
үг юм. Үүнийг соёлын дархлаа хэмээх
ойлголтод буулган авч үзэхдээ бид
соёлыг амьд организм гэх дээр
дурдагдсан О.Шпенглерийн онолыг
эш үндэс болгож байна.

•

•
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Орчин үежих модернизацийн их түрэлтээр соёлын
өөрчлөлтийг дагаж дэлхийн соёлын бодлого дахин
шинэчлэгдэж байна. Ижил соёлтой улс түмнүүд нэгдэн
нягтарч, өөр соёлтой хэсэг нь бие биеэсээ зааглан холдсоор
байна. Дэлхийн улс төрийн газрын зураг дээрхи хил эдүгээ
шинээр соёл, угсаатан, шашны болон иргэншил хоорондын
хил болон өөрчлөгдөв . Энэ нь соёл судлалын ухааны
аккультураци, ассимляци, диффузи зэрэг үйл явцыг хэлж
байна.
Өөрөөр хэлбэл аккультураци, ассимляци, диффузи зэрэг
үйл явц нь соёлын дархлааг нөхцөлдүүлэгч хүчин зүйл
болж байна.
Эндээс улбаалан соёлын дархлаанд нөлөөлөх чухал
ойлголт болох соёлын харилцан үйлчлэлийн асуудал урган
гарч байна.

Үндэсний соёлын орчинд гадны нөлөө орж буй нөхцөл
байдлыг соёлын харилцан үйлчлэл гэж ойлгоно.

Соёлыг хуулбарлан
дуурайх

Хүн төрөлхтөний олон
талт өвийн үндэс болсон
соёлын
харилцан
үйлчлэлийн
гурван
үндсэн хэлбэр буй.

Соёлын солилцоо
Соёлыг тулган
хүлээлгэх

Эдгээр соёлын харилцан үйлчлэл бий болох нөхцөл
үүсэхэд соёлын дархлаа хариу үйлдэл үзүүлдэг. Үүнд:

• Солилцооноос зайлсхийх
• Солилцоог эсэргүүцэх
• Солилцоонд дасан зохицох

• Солилцоог хүлээн зөвшөөрөх

Синергетик
Ерөөс үндэсний соёл “өөрийгөө анагаах
чадвар”-тай бөгөөд тэр чадвар буюу соёлын
дотоод эрч хүч бол “соёлын дархлаа” мөн.

Синкретизм
Соёлын дархлаа бол уламжлалт,
язгуур соёлыг хамгаалах болон шинэ
цагийн
соёлыг
өөриймшүүлэн,
хослуулан авч хэрэглэх тухай ойлголт.

Биологийн
дархлаа судлал
Аливаа организм, бие махбод оршин
тогтноход дархлааны тогтолцоо нь
шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэдэг

Космологи
Хүн болон орчлонгийн хүйн холбоо
ертөнцийг үзэхүйн чухал хүчин зүйл
нь соёл, түүний дахин давтагдашгүй
чанараа хадгалан оршин тогтнох
чадвар

Шинжлэх ухаан
Олон шинжлэх ухааны зааг дээр
судлахын чухлыг бид энд онцолж
байна.

Үндэстний оршин тогтнох дархлааны тогтолцоо нь нийгэм, соёлын амьдралд ялангуяа
соёлын биет бус өвд илрэх нь зүйн хэрэг юм. Иймд амьд организм болох “нийгэм
соёлын дархлааны тогтолцоог бие мах бодийн эрүүл мэндийн дархлааны тогтолцоотой
адилтган авч үзэх боломжтой” ажээ.
Эх сурвалж: James M.Wilce Jr “Social and cultural lives of immune systems in a semiotic universe”,
USA and Canada by Routledge, 29 West 35 street, New York NY 10001., 2003, Р. 8

Аливаа бие махбод оршин тогтноход
дархлаа тогтолцоо нь шийдвэрлэх үүрэг
гүйцэтгэдэг тухай Ф.Бернет анх удаа
томъёолон, түүний ач холбогдлыг үнэлж,
дархлаа- хяналтын үзэл баримтлалыг
тодорхойлсон байна. Эрүүл мэнд, бие
мах бодийн талаасаа дархлаа гэдэг нь
төрөл бүрийн бактери, нян, вирусын
халдварыг эсэргүүцэх чадвар бөгөөд
дархлааны систем нь бидний бие
организмын хамгаалалт юм.

Биологийн дархлаа болон соёлын дархлаа
хоёрыг амьд организм болохын хувьд эдгээр
нийтлэг шинжээр нь дүйцүүлэн авч үзэх нь
нэгэн эрэл хайгуул гэж үзэж байна. Өөрөөр
хэлбэл соёлыг дархлаажуулах шаардлага байдаг.
Соёлыг дархлаажуулах буюу гадны сөрөг
нөлөөллөөс хамгаалах, сөрөг нөлөөллийг
бууруулах замаар хамгаалах шаардлагатай
тулгардаг. Ийм шаардлага бусад амьд организмд
ч тулгардаг.

“Сэргийлэх тарилга” гэж хүн амд халдварт өвчний эсрэг өвөрмөц
дархлалыг бий болгохын тулд дархлаажуулах бэлдмэл хэрэглэхийг”
хэлнэ.
Энэ нь бидний ярьж сурснаар
“вакцин” бөгөөд энэ бэлдмэл нь хүнд
төрөлхийн
байдаг
“өвөрмөц”
дархлааг идэвхижүүлж, гадны элдэв
нянгийн
халдвараас
хамгаалан
ажиллах, хариу үйлдэл үзүүлэх
боломжийг олгодог байна. Хүний
өвөрмөц бус дархлааны тогтолцоо нь
эмгэг төрөгчөөс урьдчилан сэргийлэх
буюу анхан шатны хамгаалалт болж
өгдөг.

Тэгвэл үндэсний соёлын уламжлалд сөрөг үр
нөлөө учирсан тохиолдолд хүн өөртөө байгаа
үндэсний ухамсар, үзэл хандлагыг сайтар
ажиллуулахын сацуу түр мартагдсан соёл,
хадгалагдсан соёл, зан заншил, бусдаас ялгарах
өвөрмөц язгуурын соёлоо сэргээхийн тулд
соёлын дархлааг дэмжих олон талт үйл
ажиллагааг хийх хэрэгтэй болно. Энэ нь
Үндэсний соёлын дархлааг дэмжих олон
салбар, чиглэлүүд байх боломжтой бөгөөд
тэдний үйл ажиллагаа нь соёлын дархлааг
дэмжих “соёлын вакцин” юм. “Соёлын
вакцин”-аас хүн соёлын дархлааны “солилцоог
эсэргүүцэх”, “солилцооноос зайлсхийх” хариу
үйлдлүүдийг хүүхэд насандаа олж авах нь илүү
үр дүнтэй.

Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны үүднээс нэгэнт дархлаажуулалтын
үндэсний товлолын дагуу дархлаа суулгасан хүний дархлаа
тодорхой хэмжээнд сулрах, хөнгөн шинжтэй өвчин, “вирус”-ын
халдвар авсан тохиолдолд хэрэглэдэг нэгэн зүйл дархлааны бэлдмэл
байдаг нь “витамин” буюу “амин дэм” юм.
“Аливаа амьд бие махбодийн дотор янз
бүрийн хэмжээ, хэлбэртэй агуулагдан эд
эрхтэний хэвийн үйл ажиллагааг тэтгэгч
биологийн идэвхит бодисыг амин дэм
гэнэ.
Гэвч эрүүл мэндийн дархлааны үүднээс
ихэнх хүмүүс витамины дутагдал гэж
ярихаас витамины илүүдлийн талаар
ямарч мэдлэггүй байдаг бөгөөд илүүдэл
нь дутагдлаасаа илүү аюултай ажээ.

Үүнтэй соёлын дархлааг жишин үзвэл хүн
насан туршдаа үндэсний соёлыг дэмжиж,
идэвхижүүлж, өөрт ашигтай соёлын олон
төрөл зүйлүүдээс ашиглаж, үнэт зүйлсээ
нэмэгдүүлж “соёлын витамин” хэрэглэснээр
“солилцоонд дасан зохицох”, ”солилцоог
хүлээн зөвшөөрөх” хариу үйлдлүүд нь
идэвхитэй ажиллаж үндэсний соёлын
оршин тогтнолд эерэг нөлөөтэй байх
боломжтой.

“Хүний дархлааны тогтолцоо гэдэгт хүн төрөлхтөний соёлын дархлааг
багтаан хэлж байна хэмээн ойлгож болно” Жеймс М.Вильс

“Сонгодог
урлаг” бол тун
нь хэтэрдэггүй
“соёлын
витамин”
гэсэн
таамаглалыг
дэвшүүлж
байна.

Дэлхий дахинд соёлын дархлааны
тухай асуудлаар “Дархлааны
тогтолцоон дахь нийгэм, соёлын
амьдрал”, “Соёлын тогтолцоон
дахь шашин, хувьсал, дархлал
судлал” зэрэг өгүүлэл, судалгаа
хийгдсэн байх бөгөөд энэ нь
антропологи, сэтгэл судлал,
дархлал судлал болон сэтгэцийн
эрүүл мэнд зэрэг ихэвчлэн нэг
нэгнээсээ үл хамаарах олон
салбаруудын уулзвар дээр яригдах
асуудал болжээ.

Тэрээр “Монгол соёлын чанадын
чанд дохионы судалгаа”-даа бидний
үзэж буй тухайн үндэсний соёлын
үнэт зүйлд харшлах гадны соёлын
сөрөг хэлбэр, үндэсний адилсал,
дахин давтагдашгүй байдлыг
хангах явдлыг тэмдэг зүйн онолын
үүднээс гүн гүнзгий хэлсэн байна.
Эцэст нь тэрээр дүгнэхдээ
“Монгол соёлын эл чанадын чанд
дохионууд суларсан, бүдгэрсэн,
мартагдсан үе болгонд соёлын
дархлаа алдагдаж, үндэсний өвөр
төрхөө алдаж, Монгол Улс
доройтсон байна” гэжээ.

Өнөө үед монгол үндэсний соёлын
нэгэн хэлбэр болж төлөвшиж буй
“хотын соёл”-д төдийлөн суралцаагүй
буюу тухайн соёлыг хүлээн
зөвшөөрөөгүй мэт хандлага байсаар
байна. Хотын соёлд дасан зохицох,
түүнийг хүлээн зөвшөөрөх нь соёлын
дархлааны нэгэн илэрхийлэл мөн
болно.

Соёлын дархлаа хэмээх ойлголт нь антропологи, сэтгэл
судлал, дархлаа судлал болон сэтгэцийн эрүүл мэнд зэрэг
ихэвчлэн нэг нэгнээсээ үл хамаарах олон шинжлэх ухааны
уулзвар дээр болон тухайн үндэстний сэтгэлгээ, соёлын
онцлог байдлаар тайлбарлагдаж байна. Тиймээс бид дээрх
судалгаа, ойлголтуудад үндэслэн:

• “Тухайн улс, үндэстэн, угсаатны соёлын үнэт
зүйлд харшлах гадны соёлын сөрөг хэлбэрийг
эсэргүүцэх, зайлсхийх,
өөрт ашигтай шинэ
цагийн соёлд дасан зохицох, хүлээн зөвшөөрөх
гэсэн хариу үйлдлүүд буюу үндэсний соёлын
дахин давтагдашгүй цогц байдлыг хангах чадвар
нь соёлын дархлаа байх боломжтой”гэсэн саналыг
дэвшүүлж байна.

Монгол үндэсний соёлын дархлааг
тодорхой шалгуур үзүүлэлт,
шинжүүрээр хэмжих нь зүйн хэрэг.
Бид үүнийг соёлын дархлааны
хэмжүүр хэмээн авч үзэж байна.
Хэмжүүрийг үнэлэмж, үнэт зүйлд
үндэслэх юм.

Соёл өсөн дэвжихийн тулд үнэт зүйлсийг
шингээн авах, нийлүүлэх чадвартай байвал
зохино хэмээн судлаачид үзсэн нь соёлын
үнэлэмж, үнэт зүйл тодорхой хэмжээгээр
өөрчлөгдөж
байхыг
илтгэж
байна.
Үнэлэмж нь соёлын зөвхөн өөрчлөлтийн
төдийгүй иргэншил, соёлын үүсэх, хөгжих,
оршин тогтнох үндэс болдог. Соёлын үнэт
зүйл өөрчлөгдөх нь соёлын дархлааны
хариу үйлдлийг ажиллуулж эхэлдэг хэмээн
үзвэл энд дурдагдан буй үнэлэмж, үнэт
зүйл хэмээх ойлголтыг тодруулах хэрэгтэй
болно.

Үнэлэмжийг үнэлгээтэй адилтгавал аксиологийн алдаа болно. Учир нь үнэлэмж
бол зөвхөн үнэлгээ бус, үнэлэгч субьект үнэлэгдэгч обьектийг өөртөө багтаадаг
өргөн ойлголт бөгөөд аксиологийн судлагдахуун юм.
Эх сурвалж: Золзаяа.М. XIII-XIV зууны Монголчуудын ёс суртахууны үнэлэмжийн онцлог.УБ. 2016.- Х.13

“үнэлэмж”

“үнэт зүйл”

“үнэт чанар”

Аксиологи” гэдэг нь грек хэлний “үнэт
зүйл” гэсэн утгатай үг юм.
ἀξία «ценность» + λόγος «слово, учение»

“үнэ цэн”

“үнэлгээ”
Эх сурвалж: Материал из Википедии —
свободной энциклопедии .
https://ru.wikipedia.org

“эрхэмлэл”

Үнэлэмж, үнэт зүйл хэмээх ойлголтуудыг ялгаатай авч үзэх нь зүйтэй гэсэн
хандлага түгээмэл байдаг. Тухайн асуудлын талаар ойлголтын зөрүү байгаа
ч судлаачдын үзэл баримтлалуудаас тоймлон авч үзье.

“Аливаа үзэгдэл, юмсыг
үнэлэх чиглэл зорилгоо хүн
ухамсар, танин мэдэхүйн
хүрээнд хэрхэн
шийдвэрлэдгийг тодорхойлох
нь үнэт зүйлсийн тогтолцооны
онолын үндэс болох ёстой.”

“Үнэт
зүйл”
хэмээх
ухагдахууны
агуулгыг юуны өмнө “үнэлэмж” гэсэн
философийн
ерөнхий
ухагдахууны
хүрээнд авч үзэх нь арга зүйн хувьд зөв
хандлага гэсэнтэй дийлэнхи судлаачид
санал нэгдэж байна.

Судлаачдын үзэл баримтлалаас үнэт зүйл нь
нэлээд өргөн цар хүрээ, нийгмийн олон
салбарыг хамарсан агуулгатай болох нь
харагдаж байна.

Лоуренс Ж.Кирмаерын судалгаанаас
антропологид бие махбодийн хэд
хэдэн ялгаатай ойлголтууд байдаг.

•

•

•
Laurence J. Kirmayer Professor
and Director of the Division of
Social and Transcultural
Psychiatry at McGill
University

“Бэлгэ тэмдэгийн орчинд
тулгуурладаггүй бие махбод.
Энэ нь биологи, физиологи,
мөн нийгмийн нөхцөл
байдлын өргөн хүрээний
физиологи бие буюу “the
physiological body”
Мэдрэмж, мэдрэхүйн болон
сэтгэл хөдлөлийн
хэмжээнүүдэд тулгуурласан
бие бодгаль. Энэ нь
сэтгэлзүйн хүрээний
феноменологи бие буюу “the
phenomenological body”
Эд материалын болон улс
төр, эдийн засгийн бодит
байдал болох эрх мэдэл, үнэт
зүйлсийн төлөөлөгч улс
төрийн бие буюу “the body
politic”

Энэ нь сонирхол татахуйц бөгөөд соёлын дархлааны
хэмжүүрийг тухайн хүрээнүүдэд авч үзэх боломжтойг
харуулж байна. Үүнд:
1. Хүний физиологи бие буюу
харагдах байдал, хэлэх үг, хийх
үйлдэл зэрэг бусдын нүдэнд
ил харагдах байдалд соёлын
дархлаа илрэх боломжтой юм.
Энэ нь соёлын үнэт зүйлсийг
амьдрал ахуйдаа хэрэглэж буй
байдлаас
шууд
хамаарна.
Тиймээс соёлын үнэт зүйлийн
хэрэглээ буюу хэлбэр нь
соёлын дархлааны хэмжүүр
мөн.

2. Ухамсар танин мэдэхүй
сэтгэхүйтэй холбогдон хүний
ёс суртахууны үнэт зүйлсээр
гарч ирэх ба ёс суртахуун нь
ухамсарын илрэл болдог
байна. Ухамсрын агуулга нь
соёлын зүйлийг эзэмших
явцад
бүрэлдэж,
тухайн
соёлын зүйлийн биежмэл
хэлбэр. Энэ ухамсар буюу
агуулга нь соёлын дархлааны
нэгэн хэмжүүр болно.

3. Улс үндэстний хэмжээний
дархлаа тогтоохын тулд
соёлын
үнэт
зүйлсийн
тогтвортой байдал ялангуяа
соёлын биет бус өвийн
талаарх бүх нийтийн мэдлэг,
ур чадварын түвшин нь
нэгэн хэмжүүр болно.

“Үнэлэмж аливаа улс үндэстэн, нийгмийн бүлгүүдэд
заавал байх агаад тэр бүхэнд өөрийн өвөрмөц хэлбэрээр
илэрдэг. Энэ өвөрмөц үнэлэмж нь тухайн иргэншил, соёл
бүрийн өвөрмөц дүр төрхийг бий болгодог хүчин зүйл гэж
үзэх бүрэн үндэстэй” тул дээрх хэмжүүрүүд үндэсний
соёлын дархлааны түвшинг илтгэх боломжтой юм.

ОХУ-ын судлаач В.А.Куц “Соёлын дархлаа бол
соёлын өөрийнх нь дотоод зохион байгуулалт,
зохицуулгын тогтолцоо юм. Энэ нь соёлын үнэт
зүйлд түшиглэсэн үндэсний адилслын чухал хүчин
зүйл болдог байна” гэж нэг ёсондоо тогтолцоо
хэмээн шууд тодорхойлсон байна.

Хэрвээ соёлын дархлаа нь үнэлэмж, соёлын үнэт зүйл дээр үндэслэдэг тогтолцоот
шинжтэй бол монгол үндэсний соёлын дархлааны тогтолцоо гэж байх шаардлагатай болно.
Тэр нь монголчуудад зориулагдсан, үндэсний соёлын адилслыг дэмжин, соёлын оршин
тогтнох чадварыг хангах тогтолцоо байх учиртай. Бид энэ удаагийн судалгаагаар “Монгол
үндэсний соёлын дархлааны тогтолцоо”-г зураглан гаргах зорилт дэвшүүлсэн. Үүний тулд
олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Японы доктор Каору Ишикава /Dr.Kaoru Ishikawa/-ийн
зохиосон “Загасан нуруу диаграмм” /Fishbone diagramm/-ийн аргаар соёлын дархлааны
системийг тодорхойллоо.

Энэ диаграммаас ажиглавал соёлын дархлаанд нөлөөлөгч хүчин зүйл буюу
тухайн ойлголтыг бий болгох, сулруулах хийгээд бэхжүүлэх хүчин зүйлс чухал
байна. Өөрөөр хэлбэл даяаршлын нөлөөгөөр аккультураци, ассимляци,
диффузи зэрэг соёлын дархлааг нөхцөлдүүлэгч үйл явцууд болон соёлын
харилцан үйлчлэл илрэх нийгмийн үзэгдлүүд олон байна. Үүнийг тогтолцооны
зарчмаар авч үзэж зураглавал:

Энэ нь соёлын үнэт зүйлсийн талаарх ухамсар, хэрэглээ, мэдлэг ур
чадварын түвшинг нэмэгдүүлэх замаар соёлын дархлаанд нөлөөлөгч
хүчин зүйлс болон соёлын дархлааг нягт авч үзэх шаардлагатай гэсэн
үг юм. Ингэж диаграмм гаргасныг дараах байдлаар зураглал болгож,
харилцан хамаарлыг тайлбарлаж болно.

Соёмбо судлалыг орчин үеийн шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн арга зүйд тулгуурлан
одон зурхай, урлаг, анагаах болон тэжээхүй ухаан, дүрслэх урлаг, дизайн, урлаг судлал,
хэл шинжлэл талаас нь эрчимжүүлэх шаардлагатай. Ингэснээр Монголчууд алтан
соёмбоо дээдлээд, тайлж тайлбарлах явцдаа монгол үндэстэн, туургатныг нэгтгэдэг
үндэс философийг олж авах юм”хэмээсэн нь бидэнд соёлын дархлаа хэмээх
ойлголттой соёмбын болон тэмдэг, дүрсийн бэлгэдэлтэй сайтар нийцэх боломжтой
гэсэн сэжим төрүүлсэн юм. Тиймээс бид энэ удаа Монгол үндэсний соёлын дархлаа
нь “Хөлтэй ширээтэй соёмбо”-ын утгатай байна хэмээн тайлбарлахыг хичээсэн юм.

Монгол Улсын үндэсний аюулгүй
байдлын үзэл баримтлалд:
“Үндэсний түүх, хэл, соёл, өв уламжлал,
зан заншлаа хадгалж, хамгаалж
хөгжүүлэх нь монгол үндэстний
оршин тогтнохын үндэс, амин чухал
дархлаа мөн.” хэмээгээд “Соёл
иргэншлийн аюулгүй байдал”-ыг
тусгайлан бүлэглэн авч үзсэн байдаг.

Монголын төрөөс соёлын талаар
баримталж буй бодлогод:
• Манай орон түүх, соёл, урлагийн
арвин өв баялагтай бөгөөд үндэсний
соёл нь монголын ард түмний
оюуны суурь дархлаа, өвөрмөц дүр
төрхийн тодорхой илрэл, гурван
цагийг холбосон ариун нандин
холбоос мөн.

Төрийн бодлогоос ажиглахад
үндэсний соёл уламжлалыг
үндэстэн оршихуйн суурь дархлаа
гэж үзээд, үндэстний хөгжилд
иргэн, гэр бүл чухал байр
суурьтайгаас гадна МОНГОЛ
ХҮН-ийг бага наснаас нь
төлөвшүүлэхийг зорьсон байна.
Үүнээс улбаалан МОНГОЛ ГЭР
БҮЛ-ийг уламжлалт соёлын орчин
болгох асуудал чухлаар тавигдаж
байна.

Монгол хэлний дархлаа

Эх хэлээ нийтээрээ сурч эзэмшсэн байх
нь тун чухал бөгөөд өвөг дээдсийн
бүтээсэн соёлын өвүүд, үндэсний
соёлын дархлаа, сэтгэлгээний онцлог нь
Монгол хэлээр хойч үедээ уламжлагдаж
байх ёстой.
Уламжлалт сэтгэлгээний нарийн нандин нууц
бүхэн хэлээр биежиж түүгээр хадгалагдах
онцлогтой бөгөөд үүнийг хэлний хадгалан
дамжуулах үүрэг гэдэг.

Гэр бүл, бие хүний соёлын дархлаа
Төрт ёсоо дээдлэн түүний
шийдвэрийг биелүүлэгч харъяат
иргэдтэй байх нь монгол төр
ёсны уламжлалын салшгүй
хэсэг нь байсан.
Гэр бүлийн хүмүүжлийн
уламжлал нь монголчуудын үсэг
бичигтэй болохоос өмнө ардын
аман сурган хүмүүжүүлэх ур
ухаан дээр тулгуурлан үүссэн
түүхтэй. Монгол угсаатны
сурган хүмүүжүүлэх зүйн эх
үндэс болох гэр бүлийн
хүмүүжлийн уламжлалыг
өнөөгийн хүмүүжлийн
тогтолцоотой хослуулах
шаардлага орчин үед бий болж
байна.

Боловсрол, хэвлэл мэдээллийн салбар дахь соёлын
дархлаа
• Боловсрол: Сүүлийн үед манай орны зарим судлаачид
“Боловсрол бол хүн өөрийнхөө үйл явц, үр дүнд эзэмшсэн
мэдлэг, бүтээлч чадвар, туршлага, амьдрах ухаан, соёлын
түвшин” гэж үзэх болсон, мөн алдарт эрдэмтэн Нобелийн
шагналт Макс фон Лауэ маш сонирхолтой тодорхойлолт
өгсөн нь “боловсрол бол бүх сурч цээжилсэн зүйлийг
мартсаны дараа үлддэг тэр зүйл юм” гэжээ. Үүнээс үзвэл
хүн хэрэггүй зүйлийг мартдаг ба харин ахуй амьдралдаа
хэрэгтэй зүйлийг мартдаггүй учир тэр л амьдралд
хэрэглэгддэг мэдлэг чадвар, туршлага гэх зүйлийг жинхэнэ
боловсрол гэж үзсэн байж болох юм хэмээх нь бидний
судлаж буй бүтээлч аялал жуулчлалаар дамжуулан соёлын
дархлааг тэтгэх боломжтой хэмээх үндэслэлтэй тохирч
байна.

МҮОНТВ-ийн Ажлын өдрийн нэвтрүүлгийн агуулга /хувь/
хүүхдийн нэвтрүүлэг, хүүхэлдэй /0%/
40.0
Нийгэм эдийн засгийн /9.8%/

өглөө,амралтын хөтөлбөр /16.7%/

30.0
20.0
10.0

Өв соёлын /14.2%/

Мэдээ, цаг агаарын мэдээ /33.8%/

0.0

Контент шоу, танин мэдэхүй /14.2%/

Солонгос кино /0%/

Бусад кино /Орос /10.3%/

МҮОНТ

МҮОНТВ-ийн Амралтын өдрүүдийн нэвтрүүлгийн агуулга /хувь/
МҮОНТ
хүүхдийн нэвтрүүлэг, хүүхэлдэй /4.1%/
30.0
Нийгэм эдийн засгийн /5.6%/

20.0

өглөө,амралтын хөтөлбөр /6.1%/

10.0
Өв соёлын /26.3%/

0.0

Контент шоу, танин /13.5%/

Мэдээ, цаг агаарын мэдээ /1.6%/

Солонгос кино /0%/

Бусад кино /28.3%/

Бүтээлч аялал жуулчлал ба соёлын дархлаа

“Бүтээлч” хэмээх ойлголт бараг амны уншлага болсон цагт
эрэлт хэрэгцээ болон үйлдвэрлэл тогтворжино хэмээн гадны
судлаачид дүгнэсээр удаж байна.
Бүтээлч аялал жуулчлал
гэдэг
нь
жуулчдад
өөрсдийн зорин очсон
газрынхаа
өвөрмөц
шинжийг
үүрэг
даалгавартайгаар
идэвхитэй
оролцоогоор
судлан, өөрсдийн бүтээлч
чадвараа
хөгжүүлэх
боломж олгодог аялал
жуулчлалын төрөл юм
хэмээн Ричардс нар үзээд
өөрсдийн анхны загварыг
гаргасан.

"Тухайн газар нутаг, оршин
суугчдын соёл, өв уламжлал,
соёлын өвөрмөц зан үйлийн
талаархи сургалтанд оролцсон,
бодит туршлагад чиглэсэн
аялал“ гэжээ.

Бүтээлч аялал жуулчлалын
хөгжлийн орон зай бол бүтээлч
үйлдвэрлэл
болон
аялал
жуулчлалын нэгдэл.

“Бүтээлч аялал жуулчлал нь соёлын аялал жуулчлалтай шууд
холбоотой бөгөөд бүтээлч үйлчлүүлэгчид болон орон нутгийн
иргэдийг хооронд нь холбох боломжийг олгодог. Эцэст нь, бүтээлч
аялал жуулчлал нь жинхэнэ, өвөрмөц орон нутгийн туршлага, уран
сайхны болон соёлын мэдлэгийн солилцоонд үндэслэсэн идэвхтэй
оролцоог хангадаг

Эдүгээгийн эрин цагийн онцлог бол Европын соёл-иргэншлийн
түрэлт бүх дэлхийн соёлд нөлөөлөх болсонд оршиж байна.
Өнөөдрийн нөхцөлд өөр соёл, суурин хөгжлийн ийм түрэлтэд бүр
мөсөн автаж, үндэсний дүр төрхийг алдаж гээхгүй байх чухал арга
бол:
•

Үндэсний язгуур соёлын цөмийг
бүтээлчээр эзэмшин хадгалах бодлого

•

Орчин цагийн дэлхий дахины хөгжлийн эх
сурвалжийг бүтээлчээр тусган авсан
үндэсний хөгжлийн нэгдмэл цэгцтэй,
алсын хараатай бодлого
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•

Орчин үеийн шинжлэх ухааны
арга зүйгээр нарийвчлан
судалж, хөдөлшгүй бодит
баримтад үндэслэсэн “эх хэл,
эх түүх, өв соёлыг” нийт хүн
амд төлөвшүүлж, үндэсний
ижилсэл-ондоошлын гүн
ухамсар, дархлаатай үндэстэнулс байгуулахад тулгуур
болохуйц нэгдмэл үнэт
зүйлсийг цогцлооно.

25.1.7-д

• “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт
тогтвортой байна”

“Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай”
хуулийг шинэчлэн найруулж баталжээ.

“Хөгжлийн бодлого,
төлөвлөлт, түүний
удирдлагын тухай” 6.2-д

•

“30 хүртэл жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх “Алсын хараа” нь
Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт
бичиг байна”

АЛСЫН ХАРАА:Монгол Улс 2050 онд нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлт,
иргэдийн амьдралын чанараар Азид тэргүүлэгч орнуудын нэг болно.

Эрхэм зорилго:
-үндэс язгуур, төрт ёс, өв соёлоо дээдэлж,
-үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлээ эрхэмлэж,
-хүн төрөлхтний дэвшилтэт ололтыг дэмжиж,
-хөрст дэлхий, унаган байгалиа хайрлан хамгаалж,
-амар тайван, хүмүүнлэг нийгмийг цогцлоож,
-ардчилал, шударга ёсны засаглалыг бэхжүүлж,
-өөрийгөө тэтгэсэн эдийн засаг нь өрх, иргэн бүрд
тэгш, хүртээмжтэй хүрсэн,
-эрүүл чийрэг, эрдэм боловсролтой, эх оронч, хөрвөх
чадвартай, оюунлаг, бүтээлч иргэнтэй улс болж
хөгжинө.

“Үндэсний бахархал, эв нэгдэл”
Төрт ёсны уламжлал, түүх, соёлын дурсгал, утга
зохиол, урлагийн бүтээлээр үндэсний бахархал
төлөвшүүлж, эх оронч үзэл, эв нэгдлийг
нягтруулна.

“Нүүдлийн соёл иргэншилт монгол”

Үндэсний оюун санаа, өв соёл, сэтгэлгээнд
тулгуурласан бүтээгч монгол хүн төвтэй
нүүдлийн соёл иргэншлийг хадгалсан тэргүүлэх
улс болно.

Үндэсний үнэт зүйлд суурилсан соёлын дархлааг тогтвортой
бэхжүүлж, уламжлал шинэчлэлийн тэнцвэрт харьцааг хэвшүүлнэ.

“Монгол хэл, бичиг”

Монгол хэл, бичгээ үндэсний үнэт зүйлийн
бүрдэл болгон иргэн бүр чанартай эзэмшиж,
хэрэглэж хэвшинэ.

“Эрдэм судлал-нийгмийн соён гэгээрэл”
Үнэт зүйлийн судалгаа болон олон улсын монгол
судлалын тэргүүлэх чиглэл болсон монголын
түүх, хэл, соёл, ёс заншил, нүүдлийн соёл
иргэншил, шашин, гүн ухааны судалгааг хийж
нийтийн хүртээл болгон хэвшүүлж, нийгмийн
соён гэгээрлийг өндөр түвшинд хүргэнэ.

“Дэлхийн Монгол”
Дэлхий дахинд монгол үндэсний үнэт зүйлсийн
дархлаа тогтож, монгол соёлыг түгээн
дэлгэрүүлж, гадаад нэр хүнд, үнэлэмжийг
дээшлүүлж, хилийн чанад дахь монголчууд,
монгол угсаатны хамтын ажиллагаа төлөвшинө.
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“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ
УЛСЫН УРТ
ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН
БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 2021-2030
ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА

• 1.1.1.Улс, үндэстний эх орон, газар нутаг, тусгаар
тогтнолоороо бахархах үзлийг сэргээж, монголчуудын
уламжлалт төрт ёсны үзэл, сургаалыг орчин үед
нийцүүлэн хөгжүүлж эх оронч үзэл, үндэсний эв нэгдлийг
төлөвшүүлнэ.
• 1.2.1.“Гэр бүл-монгол соёлын анхдагч орчин” үндэсний
хөтөлбөр хэрэгжүүлж, “Монгол хүүхэд”, “Монгол гэр бүл”,
“Монгол төрийн гэр бүлийн талаарх бодлого” гэсэн
гуравласан холбоог үүсгэж, гэр бүлийн гишүүдийн
харилцан хүндлэл, ажил үүрэг, түүний дотор эцэг эхийн
үүргийн тэгш хуваарь, эх хүүхдийн халамж, хамгааллын
үнэт зүйлсэд суурилсан уламжлалт ёсыг хадгална.

• 1.3.1.Дэлхийн шинжлэх ухаан, техник, технологийн нэршил,
нэр томьёог монгол хэлэнд нутагшуулан баяжуулах, мэдлэг
шингэсэн монгол хэлний үгсийн санг бий болгох ажлыг
тогтмолжуулж, хялбаршуулсан болон шинжлэх ухааны салбар
бүрийн мэргэжлийн нэр томьёоны толь боловсруулан, цахим
хэлбэрээр түгээж, нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.
• 1.4.1.Соёл судлал, соёлын ажилтны хөгжлийг дэмжиж
мэргэжлийг нь дээшлүүлнэ.
• 1.5.1.Монгол хүний бусдаас ялгарах онцлог, давуу талыг
“Бүтээлч сэтгэлгээ, оюуны чадвар өндөр, дасан зохицох
чадвартай, эрчист Монгол” хэмээн тодорхойлж энэ чанарыг
хүн бүрд хэвшүүлж, хүүхдийг бага наснаас нь төлөвшүүлнэ.
гэх мэт үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэхээр тусгажээ.

• 1.2.2.“Өөрсдийн язгуур соёл, түүний өвөрмөц
илрэлийг аяллын бүтээгдэхүүн болгохдоо
ойлгомжтой, хүртээмжтэй, өөриймсөг, жинхэнэ мөн
чанараар нь хүргэхийг урьтал болгож, түүндээ санхүү,
эд материал, хүн хүчний нөөцийг хангалттай
зориулж, үндэсний соёлыг гайхан биширч, хүндлэх
хандлагыг бий болгох” гэсэн гол өгөөжийг бүтээх,
ялангуяа дотоодын жуулчдад үндэсний өв соёл,
нүүдлийн ахуйдаа суралцах, түүгээрээ бахархах үзэл
төлөвшүүлж, соёлын дархлааг нь дэмжинэ.

• 1.2.5.Үндэсний ижилсэл, соёлын дархлаатай монгол
хүнийг бэлтгэхэд чиглэсэн өв соёлын өргөө, соёлын
төвүүд, үндэсний спортын дугуйлангуудын үйл
ажиллагааг дэмжиж, соёлын биет бус өв, язгуур
урлагийн шавь сургалтыг бий болгосон бүлэг, хамт
олон, өвлөн уламжлагчдыг дэмжиж урамшуулах
тогтолцоог бий болгоно.
Соёлын дархлаа хэмээх үгээрээ орсон эдгээр заалтаас
гадна агуулгаараа соёлын дархлааг дэмжихэд чиглэсэн
олон зүйл заалтууд байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
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“Эрдэнийн судар”-ыг дээдлэн залах тухай

Төрийн ордон,

ДҮГНЭЛТ

“Нийтийн мэдлэгт боловсрохын
тулд юуны өмнө үндэсний соёлыг
хөгжүүлэх нь чухал. Хэрэв бид өөрийн
хэлээ мартаж, бусдын хэлийг авбал
монгол үндэстэн мөхнө. Хэрэв бид
өөрийн үндэсний бичгийг халж, бусдын
бичгийг авбал улс орон доройтно. Улс
төрийн ухамсрыг сэргээхийн тулд
үндэсний ухамсрыг сэргээх хэрэгтэй”
гэх
зэргээр
үндэстэн
оршихуйн
тулгуурыг үндэсний соёл, ухамсар
болохыг эртнээс монголчууд хэлсээр
байжээ.

1. Соёлын төрөл зүйл бүр оюунлиг, санаалаг эх сурвалжтай байдаг учир
“соёл бол утга санааны биелэл, хэрэгжил мөн” гэх онолын концепцийг
энэ судалгаанд баримтлав. Соёл бүхэн, тэр дундаа соёлын биет бус өв
нийгэм, түүх, цаг хугацааны эрхээр уламжлагдан шинэчлэгдэж, хувьсан
өөрчлөгдөж хөгждөг зүй тогтолтой амьд организм мөн учир “соёлын
дархлаа” нь үндэсний үнэт зүйлд суурилсан харьцангуй динамик
шинжтэй үзэгдэл гэж үзэх боломжтой байна.
2. Даяаршлаас үүдсэн нийгэм соёлын үзэгдлүүд буюу аккультураци,
ассимляци, диффузи зэрэг соёлын олон талт үйл явц нь соёлын
дархлааг нөхцөлдүүлэгч хүчин зүйлс болно.
3. Соёлын дархлаа хэмээх ойлголтыг эрчимт хүчний түлхэлтийн онол,
синергетик, синкретизмийн онол, космологийн онолын хүрээ зэргээс
гадна биологийн дархлаа судлал болон антропологи, сэтгэл судлал,
сэтгэл мэдрэлийн дархлаа судлал, сэтгэлзүйн физиологи, нийгмийн
физиологи, угсаатны зүйн үүднээс зэргээр олон шинжлэх ухааны зааг
дээр, үндэстний сэтгэлгээний онцлогийг харгалзан судлах боломжтой
төдийгүй тийм шаардлагатай бид тулгарчээ.

4. Соёлын харилцан үйлчлэл бий болох нөхцөлд солилцооноос
зайлсхийх, солилцоог эсэргүүцэх, солилцоонд дасан зохицох /хүлцэн
тэвчих/, солилцоог хүлээн зөвшөөрөх гэсэн үндсэн 4 хариу үйлдлийг
соёлын дархлаа үзүүлдэг гэсэн дүгнэлт хийж байна.
5. Тухайн улс, үндэстэн, угсаатны соёлын үнэт зүйлд харшлах
гадны соёлын сөрөг хэлбэрийг эсэргүүцэх, зайлсхийх, өөрт
ашигтай шинэ цагийн соёлд дасан зохицох, хүлээн зөвшөөрөх гэсэн
хариу үйлдлүүд буюу үндэсний соёлын дахин давтагдашгүй цогц
байдлыг хангах чадвар нь соёлын дархлаа байх боломжтой гэсэн
саналтай байна.
6. Улмаар соёлын дархлаа нь соёлын үнэт зүйл болох соёлын биет бус
өвөөр бүрэн илэрч, хувь хүн болон нийгмийн ухамсар буюу агуулга,
амьдрах ахуйдаа хэрэглэж дадсан хэрэглээ буюу хэлбэрийн
түвшингээр, эцэст улс үндэстний хэмжээнд соёлын үнэт зүйлсийн
талаарх мэдлэг, ур чадвараар хэмжигдэн илэрхийлэгдэх тогтолцоо мөн
гэж дүгнэв.

7. “Монгол хэлний хууль”-ийг чандлан баримталж, Монгол
үндэсний аюулгүй байдал, үндэсний соёлын дархлааг хэл, соёлын
хүрээнд бататгах нь нэн чухал болоод байна.
Бидний үзэж буйгаар:
А. Эх хэлээ зөв, хичээнгүй сурах
Б. Гадаад үгийг эх хэлэнд зөв, оновчтой оруулан ашиглах
В. Гадаад хэлийг зөв, хичээнгүй сурах гэсэн үйл явцыг нарийн
уялдаа холбоон дунд хүн бүр төгс эзэмшвээс эх хэлэнд нөлөөлөх
гадаад хүчин зүйл үгүй гэж үзэж байна.

8. Иргэдийн соёлын биет бус өвийн хэрэглээний асуулга судалгаанаас Монгол
үндэсний соёлын дархлааг тогтооход иргэдийн үүрэг оролцоо сул байна гэсэн
дүгнэлт хийж байна.
9. Бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг ажиглахад бага болон
дунд ангиудад түүх, нийгэм, соёлын хүчээлүүд чамлахааргүй сайн суусан байна
гэж бид үзэж байна. Гэхдээ соёлын биет бус өвийг хадгалж хамгаалах ЮНЕСКОгийн конвенцийн үндсэн зарчим, төрөл зүйлийн ангиллын үүднээс авч үзвэл
ерөнхий боловсролын цөм хөтөлбөр, сурах бичигт туссан СББӨ-ийн талаарх
мэдлэг тийм ч системтэй боловсорсон гэж үзэх боломжгүй бөгөөд үүнийг цаашид
нарийвчлан судлах шаардлагатай байна хэмээсэн судлаачдын дүгнэлттэй санал
нэгдэж байна.
10. МҮОНТВ-ийн нэвтрүүлгийн агуулгад өв соёлыг сурталчилсан, үндэсний
соёлын дархлааг дэмжсэн агуулга харьцангуй өндөр хувьтай байна. Арилжааны,
хувийн телевизүүдийн хөтөлбөрт тухайн агуулга бага харин үзэгчдийн сонирхлыг
татсан шоу нэвтрүүлэг, олон ангит киноны эзлэх хувь өндөр байна. Тиймээс
соёлын олон талт асуудал, уламжлал, ёс заншил, өв зэргийг цэнгээнт
нэвтрүүлгийн зарчмаар хүргэх нь үзэгчдэд соёлын танин мэдүүлэх, соён
гэгээрүүлэхэд түлхэц өгнө гэж дүгнэж байна.

11. XXI зууны эхэн үед л яригдаж эхэлсэн, судлаачид болон олон улсын
байгууллагуудын тодорхойлолт нь нэгэнт бий болсон бүтээлч аялал жуулчлалыг
сайтар төлөвлөн хөгжүүлэх нь зүйтэй гэж дүгнэж байна.
12. Дотоодын жуулчдаар дамжуулан соёлын өвийг хадгалах, өвлөн уламжлуулах
буюу үндэсний соёлын дархлааг нь дэмжих, гадны жуулчдад өвөрмөц шинэ
бүтээгдэхүүн хүргэн аялал жуулчлалын төрлийг нэмэгдүүлэх боломжтой байна.
Соёлын дархлааны гол суурь, бүтээлч аялал жуулчлалын үндсэн нөөц болох
соёлын биет бус өвийн орон зай, нэр хүнд жуулчдын дунд тун өндөр байгаа нь
бүтээлч аялал жуулчлал хөгжих өргөн боломжтойг харуулж байна.
13. Аялал жуулчлалын олон улсын жишгийн дагуу Бүтээлч аялал жуулчлалын
цоо шинэ хандлагыг соёлын биет бус өв, нүүдлийн соёлтой уялдуулан хөгжүүлэх,
олон улсын бүтээлч аялал жуулчлалын загваруудыг Монголын аялал жуулчлалын
хөрсөнд буулган ашиглах нь зүйтэй гэж үзэж байна.
14. Үндэсний соёлын дархлааг дэмжих томоохон алхам Алсын хараа-2050: МУын урт хугацааны хөгжлийн бодлогоор хийгдсэн.

Монгол үндэсний соёлын дархлааны суларсан
үзүүлэлтүүдийг эерэгээр шийдвэрлэхийн тулд
бид дараах саналуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:
• Соёлын тухай болон гэр бүлийн тухай хуулийн үзэл
баримтлалыг шинэчлэн найруулж хуулийн үзэл
баримтлалд үндэсний соёлын дархлааны талаар суулгах;
• Гэр бүлийг монгол соёлын бүрэлдэн бий болох үндсэн
орчин болохыг бодлогын түвшинд авч хэлэлцэх, хууль
эрхзүйн шинэчлэл хийх;
• Монгол үндэсний соёлын дархлааг тал бүрээр
дэмжихийн тулд шат дараалсан, нарийвчилсан судалгааг
хийх

Зарим арга хэмжээнүүдийг Монголын хөрсөнд буулган хэрэгжүүлэх:
•

•
•
•
•

•
•
•

Төрийн далбаа, сүлд, туг, төрийн тамгаа дээдлэх, үндэсний бахархалтай байх
үзлийг бүх шатанд өргөх;
Уламжлалт тоглоомыг гэр бүлийн орчинд, боловсролд нэвтрүүлэх нь зүйтэй.
Видео мэдээллээс анхан шатны дархлааг суулгах буюу монгол контент бүтээх;
/монголын түүхийн бахархалт үйл явдлаар контент бүтээх, ТВ контент, түүхэн
сэдвээр бүтээгдсэн дууны клипийг өндөр түвшинд хийх/
Монголын шилдэг уран зохиолын дээж бүхий гэрийн номын санг үүсгэх;
Сургуульд олж авсан суурь болон хийсвэр ойлголт мэдлэгийг хооронд нь
холбох арга хэмжээнүүдийг олшруулах; /онол практикийн хослол/
Үндэсний урлаг, дуу, хөгжим, монгол зураг зурах;
Биеийн тамир, спортын болон ерөнхий эрүүл мэндийн системүүдийг
сурталчлах, монголын нөхцөлд тохирсон бие хамгаалах урлагийн төрлүүдээр
дамжуулан хүний өөрийгөө хамгаалах сэдлийг төрүүлэх;
Үндэсний агуулгатай контентуудыг илүү монголын түүх, соёл, уламжлалд
нийцүүлэх зэргээр нарийвчилсан судалгааны үндсэн дээр, төлөвлөгөөний
дагуу гүйцэтгэж монгол үндэсний соёлын дархлааг дэмжих шаардлагатай.

Даяаршлын нөхцөлд соёлын
төрөл зүйлийг хамгаалах, үндэсний
соёл, өвөрмөц байдлаа хадгалан
үлдэх тухай асуудлыг шийдэх гол
арга зам бол ҮНДЭСНИЙ
СОЁЛЫН ДАРХЛАА тогтоох,
төлөвшүүлэх, хамгаалах явдал юм.
Үндэсний соёлын дархлаа- Үндэстэн
оршихуй баталгаа
Хөгжил- Уламжлал, шинэчлэлийн
төгс зохицол

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа

