
ТАҚРИЗ 
ба автореферати диссертатсияи номзадии Олимиён Сабрина Шамсулло 
дар мавзуи “Нақши матбуоти даврии тоҷик дар тарғиби фарҳанги миллӣ 
(дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият», «Ҷавонони Тоҷикистон», 
«Озодагон» ва «Миллат», солҳои 2010-2015)” барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - 
Рӯзноманигорй

Диссертатсияи Олимиён Сабрина Шамсулло бо ихтисоси илмии 

интихобнамудаи муаллиф мувофиқат менамояд. Мавзуи диссертатсия ва 

мазмуну муҳтавои он ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқӣ, ки дар 

шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ таъйин шудаанд, 

комилан мувофиқат мекунад.

Дар диссертатсия бори аввал вазъи тарғиби фарҳанги миллӣ дар 

матбуоти даврӣ мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор гирифтааст. 

Фарҳанги миллӣ, ҳамзистии миллати тоҷик дар шароити ҷаҳонишавӣ, 

муносибати фарҳангии мардуми Тоҷикистон, таҳаммулпазирӣ ба 

фарҳанги миллатҳои дигар дар шароити ҷаҳонишавӣ ва ба ҳам 

наздикшавии фарҳангҳо, густариш ва омезиши фарҳангҳо дар матбуот 

ва воситаҳои дигари ахбори омма чун зуҳури воқеият, дастовард, гоҳо 

чун мушкилоти ҷомеа баррасӣ ва инъикос мешавад, ки таҳқиқи моҳияти 

онҳо зарурат дошт.
Автореферати диссертатсия, гузоришҳои илмй ва мақолаҳои ба чоп 

расонидаи Олимиён Сабрина Шамсулло муҳтавои асосии 

диссертатсияро инъикос намуда, аз лаёқати баланди илмии довталаби 

дараҷаи илмӣ гувоҳӣ медиҳанд.

Диссертатсияи Олимиён Сабрина Шамсулло дар мавзуи «Нақши 

матбуоти даврии тоҷик дар тарғиби фарҳанги миллӣ (дар мисоли 

нашрияҳои «Ҷумҳурият», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Озодагон» ва 

«Миллат», солҳои 2010-2015)» ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби 

додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, 
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муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология 

аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ мебошад.

Хулоса, диссертатсияи Олимиён Сабрина Шамсулло дар мавзуи 

«Нақши матбуоти даврии тоҷик дар тарғиби фарҳанги миллӣ (дар 

мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Озодагон» 

ва «Миллат», солҳои 2010-2015)» кори илмӣ-таҳқиқии анҷомёфта ба 

ҳисоб меравад.
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