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 Рӯзноманигорӣ.

Дар шароити мураккаби ҷаҳонишавӣ кишварҳои бузург мехоҳанд
бо ҳар роҳ забону фарҳанги кишварҳои кучакро аз байн бурда, расму

ойин ва фарҳангу забони худро дар байни онҳо тарғиб намоянд. Аз ин
рӯ, ба риштаи таҳқиқ кашидани ин мавзуъ мубрам ва саривақтист.
Муҳаққиқ Олимиён Сабрина зимни пажӯҳиш аз адабиёти зиёди илмӣ

истифода намуда, дар ин баробар маводи ду нашрияи давлатиро бо ду

рӯзномаи мустақил, ки доир ба ин мавзуъ нашр кардаанд, муқоиса
намудааст.

Муҳаққиқ дуруст қайд намудааст, ки “Дар шароити

ҷаҳонишавӣ ва ба ҳам наздикшавии фарҳангҳо масъалаи баррасии

фарҳанг ва ҳувияти миллӣ чун масъалаи мубрам ва ҳамеша баҳсноки

воситаҳои ахбори омма боқӣ мемонад. Инъикоси масоили фарҳангӣ дар
мисоли матбуоти тоҷик ба ҳам омадани манфиатҳои миллӣ, сиёсати

давлатӣ ва масъулияти иҷтимоии рӯзноманигор аст” (саҳ.21). Мавзуи
автореферат ва мазмуну муҳтавои он ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои

таҳқиқӣ, ки дар шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.10 - рӯзноманигорӣ
таъйин шудаанд, комилан мувофиқат мекунад.
Тавре аз муҳтавои автореферат бармеояд, диссертант ба вазифаҳои
дар назди худ гузоштааш муносиб амал карда, дар се бобу шаш фасли
диссертатсия

мавзуи

мазкурро

таҳқиқ

кардааст.

Бобу

фаслҳои

диссертатсия низ байни ҳам пайванди мантиқӣ доранд. Ин нукта боис

гардидааст, ки таҳқиқ самти муайяни худро пайдо намуда, равиши хоси

хешро низ дошта бошад.
Аз нигоҳи мо, хулосабарориҳои диссертант аз таҳқиқ арзиши

баланди илмӣ дорад, зеро ба таври мушаххас андешаҳояшро аз пажӯҳиш
баён намудааст.

Дар баробари ин дастовардҳо зимни мутолиаи автореферат
маълум гардид, ки дар он баъзе камбудиҳо низ ҷой доранд, аз ҷумла:
1. Объекти таҳқиқ нисбатан васеътар аст, барои рисолаи номзадӣ

маводи ду рӯзномаро бо ҳам муқоиса мекард, кофӣ буд.

2. Дар автореферат баъзе камбудиҳои имлоӣ ва техникӣ ба назар
мерасад.
Камбудиҳои пешниҳодшуда арзиши илмии рисоларо кам намекунад.
Аз ин рӯ, метавон хулоса кард, ки 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 илмии

анҷомёфта буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади

илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - рӯзноманигорӣ сазовор аст.
Муқарриз:

Номзади илмҳои филологӣ,
саромӯзгори кафедраи журналистикаи
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
«30» августи соли 2022.

Исмоилова Ф.Қ.

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
вилояти Хатлон, шаҳри Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров.
Тел: (+992) 985-99-52-46
Е-шаП: ГагаЬопи @шаП.ги
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Имзои Исмоилова Ф.Қ. -ро тасдиқ мекунам: .АТИ
сардори Раёсати кадрҳои Донишгоҳи / кадрҳо
давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
«30» августи соли 2022.
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Амиров Ф.

