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1. Танилцуулга

Тохокү ИС-н Номын Сан

• Нийт сан хөмрөг : 4 сая орчим

• Он цагийн хэлхээс
 1907.6 : Эзэн хааны Тохокү Их Сургууль байгуулагдав.

 1911.6 : Номын сан байгуулагдав. (Одоогийн Катахира архив)

 1949.5 : Тохокү ИС шинэчлэн байгуулагдав. (Шинэ систем)

 1973.11 : Төв номын сан Каваүчи рүү нүүн байрлав.

 1987 : Мэдээлэл боловсруулах системээр тоноглов.

 2007.6     : Тохокү ИС байгуулагдсны 100 жилийн ой.

 2011.6 : Номын сан байгуулагдсны 100 жилийн ой.

 2014.10    : Төв номын сангийн бүрэн шинэчлэл.
5



Тохокү ИС салбар номын сангууд

Төв номын сан
(Каваүчи кампус)

Анагаахын салбар
(Сэйрё кампус)

ХАА-н салбар
(Аобаяма кампус)

Хойд-Аобаяма салбар
(Аобаяма кампус)

Инженерийн салбар
(Аобаяма кампус)

Бусад
(Катахира кампус г.м.)
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2. Төв номын сангийн тухай



• Баклаврын оюутнуудад чиглэсэн материал.

• Нийгмийн ухаан, Либерал арт голчилно.

• Сан хөмрөг: 2.8 сая орчим

（Нэгдсэн сан хөмрөг 4 сая орчим)

2-1. Ерөнхий мэдээлэл

8



1-р байр

Голчлон ном, 

сурах бичиг

－Хичээлийн

－Судалгааны

1-3 давхар
Голчлон сэтгүүлүүд

4 давхар
Эртний болон 

ховор бүтээлийн

цуглуулга

2-р байр

9

Төв номын сангийн бүтэц:



Цагийн хуваарь

• Ажлын өдөр 
1-р байр 8：00 ～ 22：00

2-р байр 8：45 ～ 17：00 

• Амралтын / Баярын өдөр
1-р байр 10：00 ～ 22：00

2-р байр Хаалттай.
＊Бусад салбаруудын цагийн хуваарь харилцан адилгүй.
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Номын санд нэвтрэх
Номын санд нэвтрэхийн тулд оюутны үнэмлэх болон бусад 

холбогдох картыг биедээ авч явах шаардлагатай!

Номын сангийн карт
（Судлаач оюутнууд

/Академик бус ажилтнууд）

Ажилтны карт
（Факультетын

болон Академик 
ажилчид）

Төгсөгчдийн холбооны 
гишүүнчлэлийн карт

Оюутны үнэмлэх
（Баклавр/ Магистрийн

оюутнууд）

11



Оюутны уншлагын 

танхим болон 

Глобал судлалын

танхимаас зээлж 

авсан номоо энд 

буцаах боломжтой. 

Хүлээн авах

12



2-2. Номын санд хийж болох 

зүйлс



Ном зохиол хайх болон 

ашиглах

Хайлтын Онлайн

Каталог OPAC

Уншлага болон

шинжилгээ
14



Хувилах

1-р байранд 3 хувилагч

2-р байранд 3 хувилагч

Хувилах болон зээлэх

Ном зээлж авах

Оюутны үнэмлэх эсвэл номын 

сангийн карт хэрэгтэй болно.

Өөртөө
үйлчлэн номоо

зээлээрэй!

15



Зээлэх боломжтой тоо 

ба хугацаа
Ба Оюутны

уншлагын танхим

Номын

агуулах
Үдсэн сэтгүүл

Баклавр
10 ш

3 долоо хоног

25 ш

6 долоо хоног

5 ш

1 долоо хоног

Магистр
10 ш

3 долоо хоног

50 ш

6 долоо хоног

5 ш

1 долоо хоног

● Вэб хуудсан дахь “My Library” менюг ашиглан ном захиалах, зээлсэн 

хугацааг сунгах зэрэг боломжтой.

● Салбараас хамаарч зээлэх номын тоо, хугацаа өөр өөр байна. 16



Компьютер болон утасгүй 

сүлжээ ашиглах

Интернет холболттой（75 ш）

Принтер（Үнэтэй）

Зөөврийн компьютер зээлж авч болно.

Мөн хувийн компьютер болон ухаалаг 

утаснаас утасгүй интернет сүлжээ 

ашиглах боломжтой.
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Зөөврийн компьютер зээлэх болон 

буцаах автомат хайрцаг

Зээлэх Буцаах

Карт 

оруулах
Автоматаар нээгдэнэ.

Улаан: Гарсан

Хөх: Боломжтой
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Багаар хичээллэх

Ширээ, сандлыг чөлөөтэй 

зөөх боломжтой.

Ярилцангаа ажиллах 

боломжтой тохилог суудал. 

Дэлгэцтэй, дэлгэцгүй 2 янз.

Хайрцган суудалЧөлөөт хэсэг Багаараа хичээллэх

Багаар ажиллах өрөөг 

“My Library”-р 

урьдчилан захиалах 

шаардлагатай.
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Зөвлөгөө авах болон бусад 

салбараас ном захиалах

Бусад салбараас ном 

захиалмаар байна.

Яаж ном хайдгийг 

мэдэхгүй байна.

ОУ-н оюутны зөвлөх байрлаж буй 
Лавлах булангаас асуугаарай!

Утасгүй интернет 

ашигламаар байна.



2-3. Дотоод зохион байгуулалт



Үүдний танхим

Үзэсгэлэнгийн булан Нээлттэй танхим**Кофе шоп*

*Худалдан авсан кофе ба хоолоо уншлагын танхимд бүү авч ороорой. →p.32 Ёс зүй

**Номын сангийн харилцах цонхонд хандан, уулзалт болон үйл ажиллагааны зорилгоор

ашиглах боломжтой.



Компьютер (75)
Хайрцган суудал

Чөлөөтэй суралцах хэсэг

Багаар хичээллэх өрөөСонсох болон үзэх материал

Шинэ сэтгүүлүүд

Орох хаалга

23

Гол 

танхим



Харилцах цонх

Лавлах булан
★Олон улсын 

оюутны зөвлөх

Салбар хоорондын 
лавлах

24

Гол 

танхим



Зөөлөн 

хавтастай болон 

том номууд

Оюутны 

уншлагын 

танхим

Оюутнуудад зориулсан ном

Лавлах булан（Толь бичгүүд）
Оюутнуудын сонгосон номын булан

Юкари цуглуулга (Тохокү ИС-н төгсөгчдийн 

холбооны гишүүдийн бичсэн ном зохиолууд)

2F

1F
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Лоунж

Ярих болон 

юм идэх, уух 

боломжтой
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Глобал судлалын танхим

Ярилцаж 

болно

Уншлага,

Гадаадад суралцах 

тухай мэдээлэл,

Хэл судлалын 

материалууд,

Гадаад оюутнуудад 

зориулсан номын булан
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Чимээгүй 

бүс

Ганцаарчилсан 

судалгааны өрөө
(Зөвхөн Магистрын оюутнууд 

болон академик ажилчдад. “My 

Library”-р захиална уу.)

Глобал материалын танхим

НҮБ, Европын 

холбооны материалууд, 

Газар хөдлөлтийн 

гамшигтай холбогдох 

материалууд 28
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Тохокү ИС-н багш сурган 

хүмүүжүүлэгчид, магистрын 

оюутнууд, мөн тус номын 

архивын талаарх сургалтад 

хамрагдсан баклаврын 

оюутнууд нэвтрэх эрхтэй.

Номын архив

1.3 сая гаруй ном зохиол



2-р байр

1F Уншлагын ширээнүүд

2,3F Уншлагын 

ширээнүүд 30

1-3F

Үдсэн 

сэтгүүлүүд



2-р байр

31

4F

Эртний болон 

ховор номууд



Номын санд биеэ зөв авч явна уу...

●Гар утас ашиглах тухай: Номын санд байх үедээ утасныхаа дууг 

хаах эсвэл чичиргээ дээр тохируулна уу. Утсаар ярих шаардлагатай 

үедээ утасны бүхээгийг ашиглана уу.

●Нойтон шүхэртэй бол орох хаалган дээрх шүхрийн тавиурыг 

ашиглана уу.

●Хувийн эд зүйлсээ суудал дээр бүү үлдээнэ үү. Шаардлагатай бол 

номын сангийн цоожтой хайрцгийг ашиглана уу. Ингэхдээ зөвхөн 

өдрөөр ашиглах боломжтой.

●Кофе шоп болон лоунжаас бусад газар идэх, уух хориотой. Номын 

сан руу гадагш гоожихгүй савтай уух юм авч орж болно. Номын сан 

дотор болон эргэн тойрон тамхи татах хориотой.

●Номын архивт цүнхээ авч орох хориотой. Орох хаалганы хажууд 

байрлах цоожтой хайрцгийг ашиглана уу. 32



Мэдээлэл хайх арга

Ⅱ



OPAC гэж юу вэ?

Бүх төрлийн материалыг хайх 

үед ашиглах нэгдсэн систем

・Ном

・Сэтгүүл

・Сонсох-үзэх материалууд

1. OPAC дээр хайх

34



Тохокү ИС-н Номын Сан OPAC
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

Улам нарийн 

нөхцөлөөр 

хайж болно.

Номын талаарх нарийн 

мэдээллээ оруулна 

уу(Жишээ нь: нэр, 

зохиогч, ISBN гэх мэт)

1-1. Ном хайх

35



Тодорхой кампус/салбар 

номын сангаас хайх

Сургууль доторх ба 

гаднах хайлтын функцууд

36

1-1. Ном хайх



Түлхүүр үг оруулах

Хайлтын үр 

дүнг ангилах

37



Хайлтын үр дүнгийн тоо

Номын гарчиг зэрэг мэдээлэл 

(Нарийвчлан харах линк)

38



Номын байршил

Номын дугаар

Энэ дугаарыг 

тэмдэглэж 

аваарай.

Номын дугаар нь номын нуруун 

дээр хадагдсан байгаа.

39



40

Сэтгүүлийн нэр оруулах
×Ботийн дугаараар хайх боломжгүй.

×Нийтлэлийн дугаар, зохиогчийн 

нэрээр хайгдахгүй.

Хэрвээ сэтгүүлийн 

нэр ерөнхий бол 

“бүтэн нэр”-ээр 

хайна уу.

Хэрвээ сэтгүүлийн 

нэр хэт ерөнхий 

байвал “зөвхөн 

сэтгүүл” болгон 

хайгаарай.

×Хэвлэгдсэн оноор 

хайх боломжгүй.

1-2. Сэтгүүл хайх

Ⅱ. Мэдээлэл хайх> 1. OPAC дээр хайх > 1-2. Сэтгүүл хайх
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Байрлалыг 

мэдэхийн тулд 

ботийн дугаар 

дээр дараарай.

Е-сэтгүүл байж болно.

Заавал!

Байрлал: Каваүчи дахь 

Э3-н номын сан



Төв номын сан дахь сэтгүүлүүдийн байрлал

• Сэтгүүл, нийтлэлүүдийн байрлал

2-р байр

1 давхар：Япон хэл дээрх сэтгүүлүүд A-I

2 давхар：Япон хэл дээрх J-Z・Барууны A

3 давхар：Барууны сэтгүүлүүд A-Z

• Сэтгүүлүүд нь нэрийн цагаан толгойн 

дарааллаар байрлагдсан болно.

42



2. Мэдээллийн санг ашиглах нь



Хайх цэс> Мэдээллийн 

сан ба багаж зүйлт 

Мэдээллийн санд нэвтрэх

44



2-1. CiNii нийтлэлүүд

• Японы судалгааны байгууллагуудаас 

гаргасан 17 сая орчим нийтлэл, эрдэм 

шинжилгээний ажлууд.

• 4 сая орчмыг нь шууд онлайн харах 

боломжтой.

• Ашиглагдсан материалууд, иш 

таталтын мэдээллийг мөн харах 

боломжтой.

45
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CiNii нийтлэлүүд
http://ci.nii.ac.jp/

・Япон хэл дээрх 

нийтлэлүүд хайх

(Бүх салбар)

・Зарим тохиолдолд 

бүтнээрээ олдох нь ч бий.



Хайлтын үр дүнгийн дэлгэц

47

Сэтгүүлийн нэр, Товхимолын дугаар, 

Хэвлэгдсэн он сар өдөр

Зохиогч

Хураангуй

Нийтлэлийн нэр



Нарийвчилсан хайлтын дэлгэц

Бүтнээр нь харах 

боломжтой.

Ном зүйн 

мэдээлэл

Хайлтын бусад боломжууд

NDL: Парламентын номын сан

CiNii Books: Их сургуулиудын 

номын сан

LINK: Электрон сэтгүүл

OPAC: Тохокү ИС-н номын 

сангийн хайлтын систем

48



2-2. Science Direct

• Электрон ном, сэтгүүлийн дэлхийн 
хамгийн том цуглуулга

• Дэлхийн хамгийн том хэвлэлийн 
компани болох Elsevier-ээс гаргасан 
ШУ, технологи, анагаах ухаан, 
нийгмийн ухааны 2500 гаруй е-
сэтгүүл, 35000 гаруй е-ном 

• Зөвхөн сургууль дотроос нэвтрэх 
боломжтой

49
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2-2. Science Direct
http://www.sciencedirect.com/



Нийтлэлийг 
бүтнээр нь харах 

боломжтой.

51

2-2. Science Direct
Хайлтын үр дүнгийн жишээ



2-3. Web of Science

• Нийгэм, байгалийн ухааны бүх төрлийн 

салбарыг хамарсан мэдээллийн сан

• 1900 оноос хойших нөлөө бүхий 

сэтгүүлүүдийн 12000 гаруй дугаар

• Иш таталтын мэдээлэл

• Зохиогчийн мэдээлэл

• Сургуулиас захиалсан сэтгүүлийн хувьд 

бүх нийтлэлийг олж үзэх боломжтой.

• Зөвхөн кампус дотроос нэвтэрнэ.
52



Түлхүүр үг оруулах

Жишээ нь: боловсрол* Япон* хүнс*

53

2-3. Web of Science
https://webofknowledge.com/



50

Онлайнаар 

бүтнээр нь 

харах

Тус номын 

санд байгаа 

эсэхийг харах

Гарчиг дээр дарж 

нарийн мэдээллийг 

харах

54

Search result example



2-4. Scopus

• Байгалийн ухаан, Нийгмийн ухаан, 

Хүмүүнлэгийн ухаан

• Өргөн хүрээ: Ном зүй, иш таталтын 

мэдээллийн хувьд хамгийн том 

мэдээллийн сангуудын нэг

• 60-аад оноос хойш хэвлэгдсэн 16000 

гаруй эрдэм шинжилгээний сэтгүүл

• Зөвхөн кампус дотроос нэвтэрнэ.

55
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2-4. Scopus
https://www.scopus.com/



Хайлтын үр дүнгийн жишээ

Хэвлэгдсэн он 
сар өдөр, Иш 

татагдсан 
байдал, бусад  
хамаарлаар 

ангилж болно.

Бусад эрдэм 
шинжилгээний ажилд 

иш татагдсан тоо

57
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LINK: check 

Tohoku University’s 

subscription

Бүтэн текстээр харахын тулд

LINK: Тус их сургууль уг

е-сэтгүүлийг захиалсан 

эсэхийг шалгах.

Хэвлэлийн газрын 

сайтан дээр 

бүтнээрээ 

тавигдсан байх 

тохиолдол бий 

тул шалгах.  



2-5. Зайнаас нэвтрэх

Сургуулийн гаднаас е-сэтгүүл, е-ном, 

мэдээллийн сан зэрэгт нэвтрэх

Гакунин

59
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Бүх төрлийн 

мэдээллийн 

сангийн хуудсанд 

нэвтэрч энд 

дарах.(Гакунин)

2-5. Зайнаас нэвтрэх



Сургуулийн гаднаас 

нэвтрэх боломжтой 

мэдээллийн санг харж, 

хэрхэн холбогдох 

талаар шалгах 

боломжтой.
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2-5. Зайнаас нэвтрэх



Их сургуулийн ID болон 

нууц үгийг оруулах

62

2-5. Зайнаас нэвтрэх
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Бусад үйлчилгээнүүд

Ⅲ
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1. Номын санд* интернет ашиглах 

・Номын сангийн компьютероор интернетэд холбогдох

→Тохокү ИС-н ID-гаа оруулах

・Хувийн болон номын сангийн зөөврийн компьютероор холбогдох

→Дэд буюу Sub ID-гаа оруулах

Тохокү ИС-н ID гэж юу вэ?

Англи цагаан толгойн дурын 10 тэмдэгтийн цуглуулга(Оюутны 

дугаар биш). Тус сургуульд элсэх үеэр автоматаар 

хуваарилагдан, битүүмжилсэн дугтуйнд тараагдана. Факультетээ 

солих, Магистрт дэвшин суралцах үед ч өөрчлөгдөхгүй. Жишээ 

нь: ab12345678 (дурын 2 үсэн ба 8 тоо)

Дэд буюу Sub ID гэж юу вэ?

Тохокү ИС-н ID ба оюутны дугаараас ялгаатай нь дэд буюу Sub 

ID-г та өөрөө үүсгэх шаардлагатай. Дэд буюу Sub ID-г зааврын 

дагуу үүсгэхээс нааш идэвхгүй байдалтай байна. 

Кампус доторх утасгүй сүлжээг ашиглахын тулд та өөрийн Sub 

ID-г бий болгох хэрэгтэй.

*Төв болон салбар номын сангууд. Зарим жижиг салбаруудад өөр байж болно . 
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Дэд буюу Sub ID-г хэрхэн үүсгэх вэ?

Та утасгүй интернетэд нэвтрэхийн тулд эхлээд өөрийн Sub ID-г 

үүсгэх хэрэгтэй. (eduroam).

①Доорх хуудас руу орж, Тохокү ИС-н ID-аараа нэвтрэх

https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet 

② “Regist SubID” хэсэгт нэвтрэн Дэд буюу Sub ID-гаа үүсгэх .

Утасгүй сүлжээнд нэвтрэхдээ:

ID: (Таны Sub ID)@student.tohoku.ac.jp

Нууц үг: Sub ID-н нууц үг



2. Номын сангийн вэб хуудас 

②
①

③

④

①Онлайн хайлтын каталог

②Мэдээллийн сан, е-ном, е-
сэтгүүл гэх мэт

③Төв болон салбар номын 
сангуудын мэдээлэл

④My Library 66



2-1. My Library
MyLibrary нь онлайнаар ашиглах боломжтой хувийн хуудас юм. 

Зээлсэн номынхоо буцаах хугацааг шалгах, сунгах, шинээр ном 

захиалах зэрэг үйлчилгээг ашиглаж болно. Номын сангийн вэб 

хуудсаас Тохокү ИС-н ID-аар нэвтэрнэ.  ●Ном зээлсэн тухай 

харах

●Бусад кампус дахь 

салбар номын 

сангаас ном захиалах

●Бусад их сургууль, 

хүрээлэнгүүдээс 

материал татах

●Өрөө захиалах

! Таны номын сангийн карт цагаан эсвэл шар өнгөтэй бол (судлаач 

оюутан), урьдчилж бүртгүүлсний үндсэн дээр My Library-г ашиглах 

боломжтой. Лавлах ширээн дээр ирж бүртгүүлнэ үү. 



2-2. Ном, материал захиалах

• Бусад кампус дахь материал

→OPAC дээр хүсэлт гаргах

• Бусад их сургууль дахь материал

• Бусад кампус ба бусад ИС дахь 

материалын хуулбар

→Номын сан хоорондын зээл/ Хуулбар 

авах хүсэлт

68



Өөр кампуст байгаа 
болон одоогоор 

гарчихсан байгаа 
материалыг захиалах

69

OPAC дээр хүсэлт гаргах
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My Library-д нэвтрэх

Япон вэб хуудсан дээр 

бусад хуудас руу шууд 

нэвтрэх линк байрлана. 

Номын сан хоорондын зээл/ 

Хуулбар авах хүсэлт



My Library

71

Үйлчилгээнүүд



Хүлээн авах салбараа 
тохируулаарай!
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Номын сан хоорондын зээл/ Хуулбар 

авах хүсэлт



2-3. Байгууламжийн захиалга

Хэрэглэх өрөө 

болон цагаа 

сонгох

・Багаар ажиллах өрөө

・Ганцаарчлан судлах өрөө.
73



3. Олон улсын оюутны 

зөвлөх рүү



Олон улсын оюутны зөвлөх рүү
Хэрвээ танд ямар нэгэн асуух зүйл гарвал

75



3-1. Номын санчаас асуух

76

http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

Манай Англи хэлтэй (өөр хэд хэдэн орны хэлээр) ажилчид Тохокү ИС-н 

номын сан болон бидний үйлчилгээний талаарх таны асуултад доорх 

хэлбэрээр хариулт өгөх боломжтой.

Е-шууданТелефон

Видео Чат



3-2. Фэйсбүүк / Твиттер
Tohoku University 

Library Concierge 

Service for Int’l Student
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@TUL_Global



Тохокү ИС Төв Номын Сан

Лавлах булан

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

Тохокү ИС-н Номын Сангийн үндсэн хөтөч 2017


