ТАҚРИЗ
ба автореферата диссертатсияи Абдуҷалилов Фирдавс Низомович
дар мавзӯи «Журналистикаи интернета дар Тоҷикистон: ташаккул,
мушкилот ва дурнамо» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади
илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ.

Автореферата диссертатсияи Абдуҷалилов Фирдавс Низомович, ки
хеле мукаммал ва муназзам тартиб дода шудааст, аз рӯйи масъалагузорй,
таҳлил, моҳият ва хулосабарории илмй хеле ҷолиб буда, ба мавзӯи
муосир бахшида мешавад. Дуруст мегӯянд, ки «ҳар касе иттилоот дорад,
ӯ ҷаҳонро идора мекунад». Асри XXI асри иттиллот аст ва дар ин
замима, аҳамияти рисолаи ба ҳимоя пешниҳодшаванда ба маротиб
меафзояд.
Дар автореферата диссертатсияи маълумоти комил ва фарогир оид
ба ташаккул, мушкилот ва дурнамои журналистикаи интернета дар
Тоҷикистон оварда мешавад, ки аз заҳмат ва саҳми фардии муҳаққиқ дар
он омӯзиши мавзуъ дарак медиҳад. Таснифоти маводи гирдовардашуда
ба гуруҳҳои муайянгардида дар кори илмй оварда шуда, дар ин самт
муаллиф мақолаҳои мавзӯиро таълиф намуда, дар конфронсҳои сатҳи
гуногун маърӯзаҳо кардааст.
Автореферат нишон медиҳад, ки диссертатсия аз муқаддима, се
боб, ҳашт зербоб, хулоса ва феҳристи адабиёт иборат мебошад.
Боби аввали диссертатсия - “Заминаҳои пайдоиш ва ташаккули
журналистикаи интернета дар Тоҷикистон” аз се фасл иборат аст. Дар
боби мазкур масъалаҳои журналистикаи интернета ҳамчун падидаи нав
дар инзоми иртиботи оммавй, хадамоти интернета ва зуҳури
журналистикаи онлайнй дар Тоҷикистон ва интернет ҳамчун манбаи
нави иттилоот ва иртибот дар рӯзноманигорй таҳлил шудаанд.
Боби дуюми диссертатсия - “Вижагиҳои журналистикаи интернета
ва ҷойгоҳи он дар низоми васоити электронии ахбори омма” аз се фасл
иборат аст. Дар фасли якум проблемаҳои журналистикаи тоҷик дар
ҳамгирой бо интернет, фасли дуюм - фаъолияти радиову телевизионҳои
кишвар дар марҳилаи ташаккули журналистикаи онлайнй ва фасли сеюм
оид ба хусусиятҳои пахши иттилои чандрасонай баҳс мекунад.
Боби сеюми диссертатсия “Раванди ташаккули қолабҳои муосири
интернет-журналистика дар Тоҷикистон” аз ду фасл иборат буда, роҷеъ
ба онлайн-газета ва низоми кории он дар фазой иттилоотй ва мушкилоти
рушди журналистикаи интернета дар музофоти кишвар баҳс мекунад.
Хеле хушоянд, ки сохтори автореферати Абдуҷалилов Ф.» Н. ба
талаботи кори илмй мувофиқат мекунад.

Хулосаи автореферат маълум менамояд, ки диссертант ҷиддӣ ва
пайгирона ба кори илмй машғул шуда, пешниҳоди воқеӣ менамояд. Аз
ҷумла, таклифи ӯ дар мавриди тадриси дарсҳои ҷудогона вобаста ба
интернет кобили дастгирй аст, зеро журналистикаи интернетй аллакай ба
шохаҳои зиёд тақсим шудааст. Ҳоло кариб дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилотй
танҳо онлайн-журналистика ва журналистикаи чандрасонай даре дода
мешавад, аммо донишҷӯён аз шохаҳои журналистикаи додаҳо, асосҳои
техникии интернет-журналистика, менеҷмент ва маркетинга журналистикаи
интернетй огохии хеле кам доранд.
Бо вуҷуди комёбиҳои зиёд, мехоҳам диққати диссертантро ба
масъалаҳои зерин ҷалб намоям:
1. Тавре диссертант менависад, агар шабакаҳои иҷтимой манбаи
боэътимод набошанд (саҳ. 14), то куҷо мо метавонем ба хабару
тахлилҳои он ҷо нашршуда бовар кунем? Ин хам дар ҳолест, ки
контента тоҷикии фейсбук ҳамарӯза бо баҳсҳои ҷолиб пур мешавад.
2. Оё имрӯз зарурат ба миён наомадааст, ки барномаи махсуси давлатй
барои ислоҳи низоми ВАО-и чопию электронй таҳия гардида, он ба
низоми “фармоиши иҷтимой” гузаронида шавад? Андешаи
диссертантро дар ин хусус донистан ба манфиат хоҳад буд.
Дар маҷмуъ, метавон гуфт, ки эродҳо ҷузъӣ буда, автореферата
диссертатсияи Абдуҷалилов Фирдавс Низомович дар мавзӯи
«Журналистикаи интернетй дар Тоҷикистон: ташаккул, мушкилот ва
дурнамо» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филолога аз
рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорй мувофиқ мебошад.
Раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба корҳои байналмилалӣ, иттиҳодияҳои
ҷамъиятӣ ва иттилоот, доктори илмҳои фалсафа,
номзади илмҳои сиёсй

Имзои Фаттоҳзода С. С. -ро тасдиқ мекунам.
Мудири шуъбаи кадрҳо ва коргузории махсуси
дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: шаҳри Душанбе, х. Рудаки, 42
Телефон: +992 37 221-13-78, +992 909993094
E-mail: info@ parlament.ti, сомона: https://parlament.tj/

Фаттоҳзода С. С.

