ТАҚРИЗ
ба автореферата диссертатсияи Абдуҷалилов Фирдавс Низомович
дар мавзӯи “Журналистикаи интернетй дар Тоникистон: ташаккул,
мушкилот ва дурнамо“ оарои дарёфти унвони номзади илмҳои филологй
аз рӯйи ихтисосн 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ
“Журналистикаи интернетй дар Тоҷикистон: ташаккул, мушкилот
ва дурнамо” - мавзӯи муҳимму мубрами журналистикаи муосири тоҷик
мебошад, зеро бо навгонии мавзӯии худ ҷолибият дошта, ба итмом
расидани он барои илми соха хеле аҳамиятнок аст.
Диссертант дуруст мегӯяд, ки имрӯз рушди технологияҳои навини
иттилоотиву иртиботй ҳамчун ҷузъи муҳимтарину рӯзмарраи ҳаёт
инсониятро дар моварои вокеиятҳои тасаввурнашаванда гузоштааст, аз
ин рӯ, истифодаи самараноки онҳо дар муносибатҳои иттилоотии
муосир сабаб шуда, ки таъсиргузории иттилоот ба равандҳои иҷтимоию
сиёсй ва иқтисодию фарҳангй бештар гардад.
Оммавй шудани интернет ҷаҳонишавиро вусъат дода, равандҳои
ҷадиди муносибатҳои иттилоотиро ба вуҷуд овард. Ин гардишҳои
ҷаҳони муосир журналистикаи тоҷикро низ ногузир ба худ шомил сохт.
Ҳарчанд имрӯз муҳтавои сомонаҳои махсуси интернетӣ чун расонаҳои
онлайнй шинохта шаванд ҳам, ҳанӯз дар ин хусус хулосаи илмй ҳосил
нашудааст. Аз ин рӯ, дар бахши аҳамияти мавзӯъ диссертант дуруст
мегӯяд, ки сурат гирифтани таҳқиқоти илмй барои муайян кардани
ҳамгироии интернет бо воқеияти сиёсиву иҷтимоӣ ва конуниятҳои
журналиста дар сатҳи миллй мусоидат намуда, пешрафту такмили
бомароми соҳаро таъмин месозад.
Дар 3 бобу 8 фасли диссертатсия заминаҳои пайдоиш ва ташаккули
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иттилои чандрасонай. г-влнди ташаккули қолабҳои муосири интернетжурналистика, м уш кю ота рушди интернет-журналистика дар минтақаҳо
мувофиқи талаботи тахкнк пажӯҳиш шуда, натиҷаҳои назарраси илмӣ
низ ҳосил гардидааст.
Баробари дастоварлхои таҳкиқ дар автореферата диссертатсия
камбудиҳо низ мушохида шуд:
- Дар фасли якуми боби дуюми диссертатсия, ки проблемаҳои
журналистикаи тоҷик дар хамгироӣ бо интернет пажӯҳиш гардидааст, ба
нозукиҳои ҳуқуқии муносибат бо интернет дар Тоҷикистон камтар
таваҷҷӯҳ шудааст;
- Хатоҳои имлоӣ дар ду ҳолат боиси номафҳум мондани мазмуни
ҷумлаҳо гардидаанд.
Дар маҷмӯъ, автореферата диссертатсияи Абдуҷалилов Фирдавс
Низомович дар мавзӯи “Журналистикаи интернетй дар Тоҷикистон:
ташаккул, мушкилот ва дурнамо” ба талаботи

Комиссияи олии

аттестатсионии назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда,
диссертант барои дарёфти унвони номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи
ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ сазовор аст.
Номзади илмҳои филология,
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V

давлатии маҷаллаи “Илм ва ҳаёт”

0д

Раҳимҷонов Х.У.

Сурога: ш. Душанбе, к. Н. Қаробоев 17 а
Тел.: +992233-18-25, 93-489-26-56
E-mail: kh ushdil_ 09@list. ru
Имзои Раҳимҷ онов X. У
Масъули бахши кадрҳо

Ҳалимова Б.М.

