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Абстракт: 

Бодь Дарма Сан - Арт Авеню ХХК ийн хамтарсан мозайк хамгаалалтын судалгааны баг 2019 оны 12р 
сард Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 1-р хорооны 61-р байрны хойд хананд орших “Цагаан 
Морин Жилийн Гараа” (Зураг1) мозайк  дурсгалыг авран хамгаалах судалгааны ажлын эхний хэсэг 
болох баримтжуулах, салган авах болон хадгалах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Уг дурсгалт байр нь Төв 
шуудангийн замын урд талд, Энх-тайвны өргөн чөлөөнд оршино. Уг ханын  мозайк дурсгал нь 1990 
оны Ардчилсан хувьсгалд зориулан 1992-1993 онд Шаравын Галсандорж гүйцэтгэн хийсэн. 
Өнөөдрийн байдлаар тус байрыг нураах ажил эхэлсэн тул уг дурсгалыг хуулж авч хадгалахаас өөр 
арга боломж  байгаагүй болно. Тус барилгын эзэмшигч болох " Дүүс 61"СӨХ -тэй хийсэн гэрээний 3-
р зүйл ангийн 3.4-т зааснаар: “”Арт Авеню ХХК” мозайк чимэглэлийн бүтээлийг буулгах, хадгалах, 
хамгаалах, нийтэд түгээн танилцуулах гэсэн заалт бүхий эрх үүргийн дагуу 11-р сарын 20ны дотор 
ажлыг эхлүүлэх байсан боловч санхүүгийн бэрхшээлээс болон 12-р сарын 3-ны өдөр хадгалан 
хамгаалах ажлыг эхлүүлэн 5 хоногийн турш тус талбайд ажил гүйцэтгэсэн болно. 


Арт Авеню ХХК нь - Монголын Уран Зургийн Галерейн Хөтөч /Mongolia Art Gallery Guide/ чиглэлээр 
Монголын дүрслэх урлагийг гадаад улс оронд төлөвшүүлэх үйл ажиллагаа эрхлээд 6 жил болж 
байна. Манай байгуулаг баг хамт олон дүрслэх урлагийн мэргэжлийн чиг хандлага баримтлан 
урлагийн бүхий мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй олон нийтийн хүртээл болгон ирсэн. Арт Авеню веб 
хөтөч бол Монгол Улсын тэргүүлэх галерей, музей, сан хөмрөг, урлагийн яармаг, үзэсгэлэнгийн 
тоймыг Англи хэлнээ хөрвүүлэн олон нийтэд сурталчлан ирсэн бөгөөд Монгол Улсын дүрслэх 
урлагийн хамгийн том онлайн өгөгдлийн сан багтана. 


Бодь Дарма Сан нь Монголын урлагийг хөхүүлэн дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулсаар ирсэн 
бөгөөд Мозайк Төслийг дэмжиж Улаанбаатарчууд бидний өв соёлын чимэг болсон Цагаан Морин 
Жилийн Гараа монументаль мозайк бүтээлийг хамгаалах аянд нэгдсэн эрхэм ноён Б.Дөлгөөн танаа 
гүнээ талархаж байгаагаа дахин дурдмаар байна.   



Баримтжуулалт. 

2019 оны 12-р сарын 3-ны өдөр баримтжуулах ажил эхлэн 61-р байрны хойд ханан дурсгалт газар 
зураг авалт хийх явцдаа ойр орчимд хайгуул хийж шороо авсан ухмалын үлдэгдэл хананаас баруун 
дээд хэсгийн мозайкны хэлтэрхийг илрүүлсэн (Зураг 2). Тус хананд байршуулсан зарлалын 
самбарын арам шууд байдлаар мозайк бүтээлд бэхлэгдсэн байснаас болж тус бүтээлийн 
захын хэсгүүд эвдэрч гэмтсэн байдлыг баримтжуулан авсан байгаа (Зураг 3). Баримтжуулах явцыг 
гэрэл зурагчин Б.Бат-Оргил гүйцэтгэн деталь зурагчлалд бүрэн зураг авалт хийж дуусган дараагийн 
ажил эхлэхэд бэлэн болсон. 


Гадаад бүтэц зохион байгуулалт, хэмжээний талаар. 

Мозайк нь өнгө бүрийн паалантай керамик плита болон шилэн тессарегаас /tesserae/ бүрдэн. 
Материалын хувьд орлуулах олдоц элбэг тул нөхөн сэргээх боломж өндөртэй. Нийт бүтээлийг 170 
ширхэг дөрвөлжин өрөг хавтанд урьдчилан бүтээж тус бүрийг эвлүүлэн хананд наасан болно. Ханын 
хэмжээ болон хавтангийн тоог нарийн гаргаж авсан болно. Мозайк дурсгалын хэмжээ гурван 
хэсгээс бүрдэн нийт 134.56 м2 бөгөөд 170 ширхэг хавтангаас бүрдсэн болно. Дээд хэсэг нь 9.92 м2, 
дунд хэсэг нь 118.44 м2, доод хэсэг нь 6.2 м2 болно (Зураг 5).  Нийт бүтээлийн зүүн талаас нь 
уртрагийн дагуу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 болон өргөргийн дагуу A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J гэсэн харгалзах өргүүдэд хуваан дугаарлаж байна. Өрөг тус бүрийн хэмжээ 50 х 50, 80 х 
70 см хооронд хуваагдана.  


Зүсэлт болон хуулах ажил 

Зүсэлтийн арга зүй. Ханын шигтгэмэл мозайкийг хөндөхөөс өмнө дөрвөн талаас нь тойруулан гэрэл 
зургаар баримтжуулан авсны дараагаар гурван хүний бүрэлдэхүүнээр хоёр гар тастагч ашиглан 
4.5-5.5 см гүн зүсэлт дээд хэсгийн зүүнээс эхлэн хийв, үе бүрийн хэмжилтийн дагуу өрөг хавтан 
бүрийн заагийг дагаж нийт 391-н зүсэлт тус бүр хөндлөн болон босоо байдлаар гүйцэтгэв (Зураг 6). 
Зүсэлтийн явцад хөрс судлал болон эрдэс судлалын харьцуулсан судалгаа хийж хөрсний бүтэц, 
чанарыг тодорхойлох хийх зорилгоор хөрсний давхаргуудаас дээж авсан. 


Ханын мозайк дурсгалт талбайн ханын зүсэлтээс ажиглахад хөрсний 4 давхаргатай болох нь 
тодорхой болж байна (Зураг 7).  


1-р давхарга. Бор саарал өнгийн шавар зуурмаг зонхилсон хөрстэй ба зузаан нь харилцан адилгүй 
(0.5- 1.25 см) байна.  


2-р давхарга. Шохойн нимгэн давхарга, зузаан нь (0.02-0.20 см) байна. 


3-р давхарга. Саарал хүрэн өнгийн нягт, жижиг ширхэг бүхий хайрга чулуутай зуурмаг, зузаан нь 
(1.00-2.55 см) байна. 


4-р давхарга. Нарийн цементэн зуурмаг, зузаан нь (0.15-0.25 см) байна. 




4-р давхарга дээр паалантай тессареа болох шигтгэмэл чимэг байрлах болно. 


Нийт 170 ш хавтангийн зүсэлт хийсэн хоорондын зааг (0.5-1.1 см) ажээ. 


Зүсэлтийн ажил дуссаны дараагаар гэрэл зураг болон дүрст видеоны ажлыг бүрэн гүйцэтгэж 
хуулалтын ажлыг цааш үргэлжлүүлэв. 


Хуулалтын арга зүй.   

Бүтээлийн бүрэн бүтэн байдлыг хадгалан хуулж авах арга барилыг Соёлын Өвийн Үндэсний Төвийн 
Соёлын Өвийг Авран Хамгаалах Газрын Дарга Г.Анхсанаа гийн гаргасан зөвлөмж болон Getty 
Conservational Foundation Гетты Сангийн стандартын дагуу https://www.getty.edu/conservation/
our_projects/education/technician_training/lifted_mosaics.html туршилтууд гүйцэтгэсэн байгаа. 
Стандартын дагуу мозайк хавтангийн нүүрэн гадаргууг цавуудаж даавуун материалтай бэхжүүлэн 
салгах бололцоо гардаг. Цаг агаарын байдлаас болоод төрөл бүрийн цавуу, скотч, цавуутай 
цаас идэвхгүй байсан тул хасуур ашиглан гар аргаар авахаас өөр арга зам байсангүй.


Олон улсын жишгийн дагуу мозайк хусуурдах багаж техник Монголын зах зээлд байхгүй тул шинээр 
урлаж хийсэн хасуурын хэмжээ 60 х 5 см хасуур 6 ширхэг, 60 х 60 см хасуур 2 
ширхэг. Мозайк хавтан болон тоосгон хан завсар буй шар шаварлаг хэсэгт тал бүрээс 
хасуураа шигтгэж, хөших, эв-эх, тулах техник ашиглан хананаас буулган авав. Зарим хэсгийн гүн 
наалдсан хавтангууд бүтнээрээ салж, нимгэн наалдсан хавтангийн тессарае олон хэсэг 
болон бутран хананаас салж байв. Хийсэн ажлын явцыг бичлэг зургаар баталгаажуулав (Зураг 8).  


Хадгалалт  

Буулган авсан хавтанг дугаарлан бичсэн таар шуудайд хийж доош 
буулгаж зориулалтын харцаганд хийж тээвэрлэлт хийсэн байгаа (Зураг 9) . Тус бүрийг давхар 
дугаарлан нэг харцаганд 4-5ш шуудайлсан шигтгэмэл хавтанг зөөлөвч материалаар тус бүрийг 
тусгаарлалт хийж нийт 43 хайрцаг Бодь Дарма Сангийн агуулахад хадгалагдаж байгаа (Зураг 10). 


Дүгнэлт 

Цагаан Морин Жилийн Гараа мозайк бүтээлийн хадгалан хамгаалах төслийн эхний хэсэг болох 
ажлыг 2019 оны 12-р сарын 03 - 08 ны хооронд гүйцэтгэж бүтээлүүдийг Бодь Дарма Сан-гийн 
агуулахад байршуулан хадгалж байгаа болно.


Цагаан Морин Жил дурсгалт мозайк бүтээлийн сэргээн засварлах судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэн 
хэрхэн орчин үеийн арга зүй, материал ашиглан уг бүтээлийг сэргээн засварлаж олны хүртээл 
болон танилцуулах гэдэг асуудал цаашдын судалгааны нэгэн сорилт болон үлдэж байна. 


Ийнхүү хамтарсан төслийн анги бага хугацаанд багагүй ажлыг амжуулсан бөгөөд дараа жилээс 
сэргээн засварлалтын ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Цагаан Морин Жилийн Гараа 
дурсгалт мозайк -г олон нийтийн хүртээл болгох нь бидний эцсийн зорилго юм.


https://www.getty.edu/conservation/our_projects/education/technician_training/lifted_mosaics.html
https://www.getty.edu/conservation/our_projects/education/technician_training/lifted_mosaics.html






















