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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Юрія Михайловича Бідзілі   

«Преса як засіб етноідентифікації у мультикультурному інформаційно-

комунікаційному середовищі Закарпаття», 

подану на здобуття наукового ступеня  доктора наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.04 — теорія та історія журналістики 

 

«Українська преса» чи «преса в Україні» – якому поняттю варто 

віддати рацію з'ясовувало  чимало науковців, починаючи від І. Кревецького 

та В. Ігнатієнка і завершуючи полілогом, що відбувся на початку ХХІ ст. у 

Львові під час презентації історико-бібліографічного проекту «Українська 

преса в Україні та світі ХІХ-ХХ ст.». Через десятиліття до цього, до слова, й 

досі невирішеного питання повернулися вчені, намагаючись довести, що вся 

преса, видавана на українських етнічних землях, незалежно від мовного 

втілення, повинна бути введена до поняття «українська преса». Нині цю 

проблему впевнено розв’язує вчений, ім’я якого доволі відоме в колах 

фахівців – педагогів вищої школи, науковців, які насвітлюють історичний 

шлях розвитку української журналістики, а також тих, хто намагається крок 

за кроком вирішувати непрості виклики  сьогодення професійного цеху.  

Юрій Михайлович пропонує до розгляду поважної спеціалізованої 

вченої ради дисертаційну роботу, вчасність якої, актуальність, а також  

наукові вартощі доволі важко заперечити. Робота присвячена вивченню 

специфіки формування і функціонування різномовної преси, видаваної в 

поліетнічному українському регіоні. Конфігурація титульної нації та 

національних меншин на Закарпатті упродовж останніх сотень років 

змінювалася щонайменше тричі. Звісно, вектори змін політичного 

підпорядкування краю позначалися доволі потужно на розвитку того чи 

іншого етносу, суттєво  впливаючи на  медіаландшафт цієї землі, змінюючи і 

переформатовуючи його комунікаційне середовище.      

Проблема, яку обрав до дослідження Юрій Михайлович, є направду 
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піонерською, хоча, як слушно зазначає автор, у низці статей науковців 

розкриваються  певні  її компоненти, зокрема визначення специфіки 

функціонування тих чи інших видань  національних меншин у різні історичні 

періоди у різних регіонах України, особливості їх започаткування і творення 

у контексті етнонаціональної ідентичності. Однак донині не маємо ретельно 

змодельованого  полінаціонального медіаобразу України, не володіємо 

знаннями про становлення й розвиток цієї преси в ретроспективі, а сама ж 

різномовна преса наразі ще не розглядалася  як засіб етноідентифікації у 

мультикультурному середовищі країни. 

При цьому зазначимо, сам Ю. Бідзіля стверджує,  що видання, які він 

уводить в поле свого дослідження (ті, що «вдовольняють інформаційні 

потреби угорської, румунської, російської, словацької, циганської та інших 

етноспільнот краю і сприяють збереженню їхньої національної ідентичності» 

(с. 4) ще  є недостатньо вивченими. Змушена заперечити шановному 

дисертанту, – ці медіаодиниці наразі ще зовсім не потрапляли в дослідницькі 

сюжети журналістикознавців, є зовсім не вивченими, не проаналізованими, 

рівно ж як і не узагальненим і неосмисленим є їхній медіашлях. Отже, увага 

дисертанта до цього синкретизму (і не лише за мовною ознакою)  преси й  

продукує основну платформу  новизни його дослідницької праці, віддаючи 

автору безсумнівну першість у формуванні нового дослідницького напряму. 

У роботі чітко представлені обов’язкові компоненти «Вступу» – 

актуальність досліджуваної  проблематики, об’єкт («друковані засоби 

масової інформації Закарпаття як поліетнічного регіону та українська преса 

суміжних держав») і предмет («періодика як засіб етнічної ідентифікації в 

мультикультурному інформаційно-комунікаційному середовищі»), мета й 

стратегічно вмотивовані для  її досягнення дослідницькі завдання, 

хронологічні й територіальні рамки дисертаційного полотна. Автор 

наголосив, що його праця є не тільки інтегрована в наукову тему кафедри 

журналістики Ужгородського національного університету: «Становлення 

українських національних медіа: проблеми історії, мови й теоретико-
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практичні новації», а й щільно пов’язана «із планами Центру культур 

національних меншин Закарпаття щодо відродження та збереження 

культурної спадщини етнонаціональних груп краю, а також з обласною 

комплексною програмою «Ромське населення Закарпаття» (с. 8).  

Це, у свою чергу,  свідчить про не випадковість обраної для вивчення 

тематики, про її важливість, про  очікування дослідницьких результатів, а 

також і про її сподіване теоретичне і практичне значення. Зауважу, що 

значення роботи має дійсно непроминальний характер, адже дає змогу 

користувачам зрозуміти специфіку непростих обрисів медіаландшафту 

Закарпаття від початків творення преси в цьому краї. Вважаю, що результати 

дослідницької праці Ю. Бідзілі необхідно використовувати  у викладанні 

низки  дисциплін,  зокрема таких як «Основи журналістики», «Теорія 

журналістики», «Медіакультура», «Історія української журналістики» тощо. 

Переконана, що висновкові положення роботи будуть украй затребувані для  

формування інформаційно-комунікаційного сьогодення в Україні загалом із, 

як підкреслив сам дисертант, «урахуванням етнонаціональних факторів» (с. 

17).    

Наукова новизна роботи у виведенні Ю. Бідзілі жодним чином не 

викликає заперечень, а тим більше дискусій і  спростовувань. Навпаки, 

вважаємо, що автор з певних причин, незрозумілих нам,  не вводить на конто 

своїх дослідницьких здобутків  ще низку тверджень, які вписуються у 

поняття «вперше» і слугують не менш яскравим підтвердженням наукової 

новизни, як і означені ним пункти. Про це – дещо згодом.  

Про те, що  дисертант успішно впорався із  усіма фрагментами 

завданнєвого корпусу, впевнено досягши визначеної мети, свідчать чотири 

розділи дисертації. Перший із них – «Етнічний вияв соціальної комунікації: 

роль преси, зумовленість просторово-часовим контекстом» – дав змогу 

дисертанту визначити основні теоретико-методологічні прерогативи 

дослідження, окреслити понятійний апарат, витлумачити використовувані в 

роботі терміни і терміносполуки. При цьому Ю. Бідзіля висновковує, що 
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основними ознаками медіа етнонаціональної спільноти є: 1) мова; 2) 

видавець-засновник; 3) інформаційно-тематична наповнюваність і 

спрямованість на конкретну етнічну групу; 4) територія поширення ЗМІ (с. 

64). Однак найважливішим досягненням цього постановочного компонента 

роботи є ретельно проаналізована «Інформаційно-комунікаційна складова 

формування етносу» (підрозділ 2.1), в якій Юрій Михайлович  увиразнив дві 

площини комунікації етносів – внутрішню і зовнішню, які й визначають 

проблемно-тематичні  медіарубежі. Важливість отриманих результатів 

підтверджена також ґрунтовним аналізом історіографічної (майже 400 

елементів) та джерельної (понад 300 періодичних видань) бази роботи, адже 

постановка будь-якого питання в науковому дослідженні зобов’язує вивчити 

значну кількість інформації зі суто конкретної проблеми.  

Дослідницький замисел другого розділу, який має назву «Проблеми та 

етапи формування закарпатського інформаційного континууму», свідчить 

про високий рівень знань Юрія Михайловича про історичний хід і 

сьогоднішній стан  преси на Закарпатті, а також підтверджує його вміння 

вибудовувати пошукові стратегії, що неодмінно позитивно впливають на 

результативність роботи. Зі скрупульозно вишуканих фактів створено 

широкоформатну картину становлення, розвитку і функціонування преси на 

Закарпатті, чітко визначено її періодизацію, проаналізовано основні спільні й 

відмінні прикмети кожного з етапів її розвитку. Автор, впевнено 

проаналізувавши комунікаційне середовище краю, довів, що «Етапи 

формування закарпатського інформаційного континууму щільно пов’язані з 

процесом становлення національної ідентичності етносів, що проживають у 

краї» (с. 189). 

«Закарпатські часописи різних етнічних груп крізь призму 

інформаційної політики» – це, відповідно, третій розділ роботи, у якому 

зосереджено суть дослідження про сьогодення преси етнічних спільнот 

Закарпаття, а також її вплив на плекання національного «я». Власне зміст цієї 

частини роботи підтвердив аналітичну складову мислення Ю. Бідзілі, а також 
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його уміння виокремлювати важливе зі значної за обсягом кількості 

матеріалів, формулювати припущення, що згодом, заповнюючись  доказами, 

перетворюються у цілком обґрунтовані, виразні висновки.  

Підводять автора до наукових узагальнень і  здобутки четвертого 

розділу дисертації – «Розвиток українськомовної преси в Словаччині, 

Угорщині та Румунії в контексті міжнаціональної комунікації». Загалом, 

якщо б робота завершилася на проблемах, висвітлених у третьому розділі, 

цих дослідницьких результатів  було б цілком достатньо для висновку 

опонента, що дослідження відбулося. Проте Ю. Бідзіля, залишаючись у 

тонусі своїх умовиводів щодо етнопреси Закарпаття, вирішує ще 

екстраполювати прискіпливий погляд на пресу українців, які проживають у 

суміжних країнах. Українськомовна преса Румунії, Словаччини, Угорщини 

препарована автором у  комплексній поліаспектній (кількісній, 

функціональній, змістовій) площині, а відтак – з визначеною оцінкою 

значення рідномовної преси для українства, що проживає в умовах 

національної меншини в інших країнах.  

Наголошую на цінності ще одного важливого дослідницького 

компонента роботи – корпусу додатків, украй необхідних для вивчення 

українського медіаландшафту ХІХ–ХХ ст., які суттєво підтверджують 

висновкові результати роботи, що мають, за автором, атрибут «переліків», 

наприклад «Перелік періодичних видань Закарпаття (1856–1943)». Зауважу, 

що таке означення – «перелік» – суттєво применшує внесок дослідника в 

історію української журналістики загалом і закарпатського краю зокрема. 

Адже донині не маємо історико-бібліографічного дослідження закарпатської 

преси, за винятком неповних (наголошую на цьому!) покажчиків  

М. Лелекача та І. Гарайди, а також В. Габора, який, до слова, подав відомості  

лише про пресу Ужгорода. Отож,  Ю. Бідзіля означив  додатки А–Д 

«переліком»,  хоча насправді це є перша повна бібліографія закарпатської 

преси. Вважаю за необхідне рекомендувати досліднику доповнити 

атрибутивними характеристиками інформацію про періодичні видання 1845–
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1945 рр. та підготувати до друку історико-бібліографічне дослідження, яке, 

переконана, стане добрим джерелом для формування національної 

бібліографії української преси, над створенням якої працює нині колектив 

Науково-дослідного інститут пресознавства. Тим більше, що низка  видань 

завдяки дослідницьким зусиллям автора лише щойно вводиться в науковий 

обіг.   

Окрім зазначеного, до роботи є ще низка зауважень, а також декілька 

питань, відповіді на які сподіваюся почути під час процесу захисту 

дисертації.   

1. Прикро, коли в багатьох працях дисертантів наукова новизна 

подається лише формами «удосконалено» і «покращено», компонент же  

«вперше» виформовується здебільшого вкрай невиразно через мізерність 

цього «вперше».  Однак ще прикріше, коли автор «забуває» перелічити усі 

пункти свого посутнього внеску у розв’язок титульної теми. Вважаю, що 

саме через недогляд дисертанта до фрагмента «вперше» у «науковій 

новизні», визначеній у  «Вступі»,  не внесено важливої інформації  про те, що 

Ю. Бідзіля вперше вивчив специфіку функціонування преси українців у 

сусідніх державах – Румунії, Словаччині, Угорщині, проаналізував їх 

тематико-типологічну специфіку, визначив роль цієї преси в житті 

«зарубіжного» українства.  

2. На мою думку, у роботі доречно було б провести паралелі у розвитку 

преси етнонаціональних спільнот Закарпаття  та Буковини (румунська 

спільнота),  Галичини (польська), Донеччини (грецька), Одещини 

(болгарська, вірменська спільноти) тощо, що дало б змогу оптично 

увиразнити інформаційно-комунікаційне середовище України загалом.     

3. Ю. Бідзіля переконливо доводить, що в краї активно розвивається 

угорськомовна дитяча та молодіжна преса, однак її аналіз подано доволі 

стримано. Вважаю, варто було б докладніше проаналізувати цю групу видань 

з огляду хоча б  на те, яку важливу роль відіграє преса для доросту у 

вихованні його патріотичних почувань.  
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4. Хотілося б також дізнатися, що думає дисертант з приводу 

перспектив розвитку  етнічної преси Закарпаття в епоху інформаційної 

глобалізації з огляду на транскордонне розташування регіону. 

5. Простежуючи, за автором,  причинно-наслідкові зв’язки формування 

етнічних медіакомірок,  потребую більш докладного витлумачення бачення 

автором  можливостей розвитку «ромської преси» та її прагнень вплинути на 

інтеграцію цієї етноспільноти в суспільно-політичні, економічні, культурні 

площини Закарпаття.  

При цьому відзначу, що ці зауваження не мають принципового 

характеру, рівно ж як  і жодним чином не применшують наукових вартощів 

здійсненого дослідження. Дисертація є актуальним, ґрунтовно виконаним, 

виразно авторським, завершеним науковим дослідженням, під час  виконання 

якого отримано нові результати, вирішено важливі проблеми, окреслено нові 

дослідницькі обрії.  Особливо хочу відзначити те висновкове  твердження 

Ю. Бідзілі, яке витлумачує нову парадигму сучасного медіарозвитку: 

«…активізувалися дві парадоксально протилежні світові тенденції – 

глобалізація та «етнічний ренесанс», віддзеркалившись зокрема і в періодиці. 

Бурхливе піднесення глобалізаційних процесів неминуче стикається з 

повсюдним пожвавленням етнічної, локальної та загальногромадянської 

самосвідомості» (с. 364).  

Загалом, дослідження виконане на високому науковому та 

методологічному рівнях, самостійне у судженнях та підходах. Новизна 

отриманих результатів і їх самостійність апробовані у монографії «Періодика 

транскордоння в контексті міжнаціональної комунікації» та 53 статтях у 

фахових виданнях (31 позиція), наукових збірниках та матеріалах  науково-

теоретичних і науково-практичних конференцій (22 позицій). Монографія та 

статті за своїм змістом та обсягом уповні розкривають зміст представленого 

до захисту дослідження.  

Автореферат повністю відповідає змістові й структурі дисертації та 

зробленим у ній висновкам. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


В І Д Г У К 

офіційного опонента 

на дисертаційне дослідження 

БІДЗІЛІ Юрія Михайловича 

«Преса, як засіб етноідентифікації у мультикультурному 

інформаційно-комунікаційному середовищі Закарпаття», 

поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора наук із соціальних комунікацій 

зі спеціальності 27.00.04 — теорія та історія журналістики 

 

Дослідження особливостей функціонування соціальної комунікації 

такого багатонаціонального регіону як Закарпаття віддзеркалює ті складні й 

наболілі процеси, що відбуваються в глобальному інформаційному полі 

останнім часом. Нагальність цих проблем поглиблюється тим, що практичні і 

теоретичні намагання науковців та політиків щодо створення безконфліктного 

інтернаціонального суспільства з єдиним та одностайним інформаційним 

простором не дали бажаних результатів. Не можна не погодитися з автором 

дослідження в тому, що «в умовах побудови нової концепції інформаційного 

суспільства, активізації та глобалізації етнонаціональних процесів значно 

підвищується роль преси як переважно аналітичного компонента у системі 

ЗМІ, що не лише засвідчує наявність різних видів медіа в інформаційному 

просторі, а й головним чином формує зміст і сутнісні орієнтири кожної 

етнічної громади в умовах посилення мультикультуралізму та поліетнічності». 

В останні роки актуальність цієї проблеми зросла ще більше у зв’язку з усе 

більш частими проявами, в тому числі й у інформаційному просторі, 

етнорадикалізму, шовінізму, інформаційного тероризму, які є надзвичайно 

небезпечними в складних національних питаннях. На жаль за роки 

незалежності ні держава, ні наші медіа-організації так і не спромоглася 

вибудувати інформаційну стратегію щодо задоволення інформаційних 

інтересів усіх представників українського суспільства та воднораз убезпечити 

його від інформаційної агресії.  

Актуальність, новизна, завершеність та наукова цінність дисертаційного 

дослідження Ю.М.Бідзілі не викликають сумнівів. Запропонована робота є 
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однією з перших синтетичних спроб українських вчених здійснити 

осмислення  специфіки функціонування преси Закарпаття як регіону, де поруч 

з пресою, що друкується державною мовою, функціонує й така, що 

вдовольняє інформаційні потреби інших етнічних спільнот краю і сприяє 

збереженню їхньої національної ідентичності, а також проаналізувати коло 

проблем, які до цього часу не були предметом спеціального наукового 

дослідження.  

Необхідно відзначити, що у роботі вперше здійснено комплексне 

дослідження розвитку й функціонування основних історичних етапів 

закарпатського інформаційного поліетнічного континууму та 

схарактеризовано специфіку функціонування  й розвитку періодичних видань 

як його складової за ознакою мови та етнічної ідентичності залежно від 

інформаційно-комунікаційної політики держави (державного утворення), до 

складу яких уходив регіон. Як стверджує автор, ним уведено в науковий обіг 

з історії журналістики 298 періодичних видань, серед яких – 276 

українськомовних та 22 – інших етнонаціональних спільнот, що проживають 

в області. А також запропоновано план-схему вироблення в державній 

інформаційній політиці механізму стратегії розвитку медіасфери 

поліетнічного регіону з урахуванням транскордонного розташування з метою 

гармонізації міжнаціональних стосунків та мінімізації інформаційної агресії з 

боку інших країн. 

У дисертаційній роботі здійснено надзвичайно ґрунтовний огляд 

джерельної бази дослідження. На основі проаналізованих положень здобувач 

і сформулював основні цілі та завдання роботи. 

Так, Юрій Михайлович Бідзіля у своїй роботі накреслює такі головні 

завдання дослідження: з’ясувати специфіку інформаційного чинника як 

своєрідного маркера у формуванні етнічних спільнот та їхніх культур з позиції 

соціальної комунікативістики, дослідити еволюцію світосприйняття, 

світорозуміння та формування наукових концепцій міжнаціональної 

комунікації; аргументувати причинно-наслідковий та просторово-часовий 
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зв'язки впливу друкованих ЗМІ в парадигмі формування етнічної ідентичності 

та налагодження позитивної або негативної міжнаціональної комунікації, 

виявити специфіку взаємозв'язку між розвоєм медіа етнічних спільнот та 

піднесенням національного й культурно-просвітницького руху громад, 

довести, що друковані ЗМІ виступають модусом інформаційної диференціації 

(«свої» – «чужі»), національної ідентифікації та засобом позитивної 

репрезентації етносу в полінаціональному середовищі. Окрім того, автор 

дослідження пропонує схему механізмів щодо вироблення державної 

інформаційної стратегії розвитку цього поліетнічного регіону з урахуванням 

його транскордонного розташування та з метою побудови стабільної 

інформаційної системи й мінімізації медійно-комунікаційної агресії з боку 

порубіжних країн. 

У результаті дослідження, описано і проаналізовано 298 найменувань 

періодичних видань, які були, як стверджує автор, уперше введені як об’єкт 

у сферу наук із соціальних комунікацій, завдяки чому стало можливим 

відтворення специфіки цього інформаційного сегменту. Автором було 

використано велику кількість архівних газет і журналів, а великий перелік 

використаних джерел вказує на якість опрацьованого матеріалу. 

Привертають увагу своєю ґрунтовністю висновки до кожного розділу 

дисертації, в яких Юрій Михайлович Бідзіля прагне дати власне визначення 

та бачення тих чи інших тенденцій, вказати на їх своєрідність.  

Можна цілком погодитися із загальними висновками дисертанта про те, 

що «етапи формування закарпатського інформаційного континууму щільно 

пов’язані з процесом становлення національної ідентичності етносів, що 

проживають у краї. Утвердження та розвиток української преси на Закарпатті 

відбувався в складних суспільно-історичних умовах, а тривала відсутність 

видань рідною мовою значним чином ускладнили процес етнічної 

самоідентифікації закарпатських українців. Наслідки такої інформаційної 

політики із зумисного розмивання та гальмування національної ідентичності 

закарпатських українців виявляються й нині, коли  її відголоски спливають у 
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вигляді політичного русинства, автономістських прагнень, що підтримуються 

як окремими особами всередині регіону, так і закордонними державами 

(фінансово та інформаційно)».  

Не викликають зауважень чи сумнівів і твердження автора про те, що 

«сегмент преси, в прикордонних поліетнічних регіонах потребує з боку влади 

посиленої уваги та вироблення інформаційно-комунікаційної стратегії. … 1) 

місцева періодика (особливо та, що фінансується за державні кошти) в 

регіонах, де компактно проживають національні меншини, мусить приділяти 

особливу увагу не лише формуванню етнічної, але й громадянської 

(державної) ідентичності; 2) особливої уваги потребують питання 

інтеркультурної комунікації як між регіонами України, так і всередині 

поліетнічних територій; 3) довільне трактування в медіа національної ідеї та 

нігілістичні способи досягнення консолідації українського суспільства 

призводять до протилежного ефекту (сепаратизм на Донбасі, гіпотези про 

створення автономного угорського округу на Закарпатті); 4) захоплення ЗМІ 

політичними гіпотезами, теоріями про виняткову своєрідність окремих 

територій України, унікальність поодиноких субетносів породжують 

нестабільність у карпатському єврорегіоні («русинське питання» на 

Закарпатті, Пряшівщині, Мараморощині; визнання гуцулів окремим етносом 

у Румунії тощо); 5) слабка реакція українських медіа, дипломатії та політиків 

на радикальні декларації вороже налаштованих закордонних політиків може 

призвести до втрати територіальної цілісності держави (АР Крим, події на 

Донбасі, агресивна політика угорської партії Йоббік тощо)». 

Мабуть варто більш сміливо говорити про те, що всі без винятку держави-

сусіди України проводять чітку політику денаціоналізації-асиміляції. На 

жаль, наша держава у цьому питанні дотримується інших поглядів, що часто 

й призводить до виникнення міжнаціональних конфліктів та сепаратизму. 

Не можна також оминути увагою і додатки до запропонованого 

дисертаційного дослідження, який дає повну картину функціонування 

поліетнічної преси Закарпаття.  
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Безперечно, дисертація є результатом самостійного дослідження автора, в 

якому репрезентовані власні ідеї й наукові напрацювання, що дозволило 

реалізувати мету та вирішити поставлені завдання. Робота містить теоретичні 

та методичні положення й висновки, сформульовані дисертантом особисто. 

Основні концептуальні ідеї, положення та висновки, оприлюднені у 

вітчизняних та зарубіжних публікаціях, належать безпосередньо автору. 

Але попри переваги позитивних моментів дослідження, хотілося б 

висловити окремі зауваження та отримати відповіді на питання: 

 викликає зауваження-сумнів, що автором уперше було «введено в 

науковий обіг з історії журналістики 298 періодичних видань, серед яких 

276 – українськомовних та 22 – мовами інших етнонаціоналоьних 

спільнот, що проживають на Закарпатті»; 

 на жаль, аналізуючи джерельну базу дослідження, автор не згадав працю 

Ігоря Добоша «Історія української журналістики Закарпаття 20-30-х рр. 

XX ст.» (Івано-Франківськ, 1995), хоча у авторських статтях це 

дослідження розглядалося;  

 аналізуючи російськомовний часопис «Единство», автор доводить 

хронологію (за посиланнями в тексті) до 1998 року, проте мова йде про 

діюче видання в теперішньому часі. Не зрозуміло, чи цей часопис 

виходить і досі, чи вже припинив своє існування? 

 піднімаючи проблему «русинської» періодики, Ю.М. Бідзіля зазначає, 

що це є штучний проект і що «для «русинських» видань характерна не 

часткова дискретність, що є загальною рисою періодики, і, як правило, 

повна залежність від фінансових надходжень, переважно закордонних» 

Звідки саме відбувається фінансування «русинства»? 

 на моє переконання, не зовсім коректно розглядати сучасну пресу 

українців в Угорщині, як пресу етнічну, адже це скоріше преса останньої 

хвилі «заробітчанської» еміграції. Чи є інша точка зору?; 

 у підрозділі 2.4.3. «Роль крайової періодики в процесі формування та 

збереження національної ідентичності» автор ставить такі акценти, що 
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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Бідзілі Юрія Михайловича 

«Преса як засіб етноідентифікації у мультикультурному інформаційно-

комунікаційному середовищі Закарпаття» 

на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій 

зі спеціальності 27.00.04 – теорія та історія журналістики 

 

 

Тема докторської дисертації  Бідзілі Юрія Михайловича є неймовірно 

своєчасною сьогодні, коли наша держава намагається відкорегувати  «старий» 

імідж і створити новий у загальноєвропейському геополітичному просторі, 

коли цілісність інформаційного неможлива без усвідомлення базових 

ментальних етнокодів. Ця проблема стала наріжною для численних наукових 

студій у царині філософії, психології, культурології, соціальної антропології, 

а також  «підживлюється»  політологічним теоретизуванням. Відгомін цих 

дискусій подекуди відчуваємо і у журналістикознавстві.  У  цьому контексті 

теза дисертанта, що в умовах «активізації та глобалізації етнонаціональних 

процесів значно підвищується роль преси як переважно аналітичного 

компонента у системі ЗМІ, що не лише  засвідчує наявність різних видів медіа 

в інформаційному просторі, а й головним чином формує зміст і сутнісні 

орієнтири кожної етнічної громади в умовах посилення мультикультуралізму 

та поліетнічності» (Д., с.4) є безсумнівно доказовою, а дисертація 

актуальною, оскільки  є однією з перших спроб системного наукового 

осмислення  специфіки функціонування преси Закарпаття, що друкується  як 

державною мовою, так і мовами етнічних спільнот краю і сприяє збереженню 

їхньої національної ідентичності. Окремі висновки, зроблені дисертантом, 

можна вважати повчальними та застережливими від безлічі суспільно 

значимих помилок у контексті сучасних проблем України. 

Закономірно, що робота є складовою  комплексної наукової теми 

кафедри журналістики Ужгородського національного університету 

«Становлення українських національних медіа: проблеми історії, мови й 

теоретико-практичні новації» (індекс УДК: 070.1 (477); реєстраційна карта     

№0116U003325, шифр 8А-2016), що визначена фундаментальним 
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пріоритетним напрямом (згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 

07.09.2011 р.,  № 942). Матеріали дисертації пов’язані також із планами 

Центру культур етнонаціональних груп Закарпаття щодо відродження та 

збереження їх культурної спадщини, а також з обласною комплексною 

програмою «Ромське населення Закарпаття». 

Обґрунтовуючи основні положення дослідження, дисертант спирається 

на поліметодологічні засади. Парадигма обраних ним методів демонструє 

незворотний процес оновлення журналістикознавчої думки. Результати 

дослідження розширюють теоретичну та історичну її площину та мають 

наукове значення. Це стосується значною мірою визначення основних 

історичних етапів формування закарпатського інформаційного поліетнічного 

континууму та  специфіки функціонування  й розвитку періодичних видань як 

його складової за ознакою мови та етнічної ідентичності залежно від 

інформаційно-комунікаційної політики держави (державного утворення), до 

складу яких уходив регіон,  означення типологічної моделі сучасної 

неукраїномовної періодики Закарпаття та з’ясування ролі найбільш тиражних 

видань у задоволенні інформаційно-комунікаційних потреб  етнічних спільнот  

Закарпаття.  Підсиленням наукової новизни є те, що у науковий обіг вперше  

введено 276 україномовних та 22   видання мовою спільнот, що проживають в 

області;  

Дисертація Бідзілі Юрія Михйловича є плідною спробою комплексно 

окреслити суспільно-історичну специфіку, проблеми і основні етапи 

формування  інформаційно-комунікаційного середовища Закарпаття як 

неперервного, нерозривного процесу та з’ясувати його вплив на формування 

етноідентифікації спільнот та їхніх культур з позиції соціальної 

комунікавістики. Важливою складовою дослідження є розгляд передумов 

становлення та розвитку соціального комунікування, де обґрунтовано, що 

соціальна комунікація від найдавніших  часів, за переконанням дисертанта,  

«позначена етнічною властивістю, яка в кожного народу залежно від 

просторово-часових обставин або употужнюється, або послаблюється» (Д., 
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с.62). А своєрідним маркером у формуванні етносу, як зазначає автор, 

виступають інформаційно-комунікаццйні процеси, які також впливають на 

його становлення як всередині самого народу, так і на рівні його комунікації з 

іншими народами (Д., с.63). 

Достатньо обґрунтованим є з’ясування специфічних функцій преси у 

збереженні національної ідентичності, що базується на аналізі наукової 

літератури та емпіричного матеріалу. Як аргумент тут звучить теза, що 

характерологічними ознаками етнічних медіа є: мова видання  (переважно, 

такого роду ЗМІ послуговуються рідною мовою етносу);  видавець-засновник; 

інформаційно-тематична наповнюваність і спрямованість видання на певну 

етнічну групу (видаються матеріали, які тематично прямо або опосередковано 

торкаються інформаційно-культурної предківщини етносу, зв’язку з 

історичною батьківщиною, його ролі, місця й призначення  в державі 

проживання); територія поширення ЗМІ. 

Однією  з найголовніших проблем будь-якого дослідження є 

впорядкування, систематизація його понятійного простору, встановлення 

логічних зв’язків у ньому. У дисертації  через визначення, детальну 

інформацію про сутність, характеристику компонентів,  модифікації і версії, 

дискусії переконливо обґрунтовано доречність/недоречність використання 

терміносполук «етнічна преса», «преса національних меншин» (з перевагою 

першої), а також  задля етнотолерантності запропоновано  послуговуватися 

термінами «преса етнічної спільноти», «етнічна періодика», «преса 

національної громади». 

Наукова рецепція будь-якого явища передбачає відтворення його 

історичної ретроспективи та позицію існування у тому чи іншому контексті. У 

другому розділі дисертації «Проблеми та етапи формування закарпатського 

інформаційного континууму» автор вдається до наукової реконструкції 

непростого процесу зародження друкованих ЗМІ Закарпаття як у теоретичних 

вимірах, так і у ракурсі розгляду преси регіону вагомою складовою у системі 

української журналістики. Йому вдалося віднайти оптимальний підхід для 
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з’ясування особливостей функціонування ЗМІ Закарпаття під владою чужих 

держав та в умовах радянської системи, дослідити закарпатську пресу як 

чинник розбудови громадянського суспільства в процесі українського 

державотворення, розширити її типологію в умовах інформаційної 

глобалізації та актуалізувати її роль у формуванні та збереженні національної 

ідентичності. Це дозволило автору констатувати про існування у період 

перебування Закарпаття у складі чужоземних держав двох видів преси: 

рідномовної (української) та іншомовної. У підрозділі 2.3 «Закарпатська 

преса в радянських умовах» наголошено на суспільно-історичній специфіці 

переходу закарпатського медійного простору від сповідування ідеї вдоволення 

інформаційних потреб етносів рідною мовою до радянських принципів 

агітації: ліквідація усіх ЗМІ, крім радянських (1945-1955), послаблення 

тоталітарного тиску, підсиленого подіями у сусідній Угорщині (1956-1965), та 

посилення тоталітаризму (1965-1985), активізація національно-культурної 

комунікації, спроби регенерації проблем національної ідентичності (1985-

1991). У підрозділі 2.4 фахово розглянуто еволюцію закарпатської періодики, 

зокрема і преса етнічних спільнот, в умовах українського державотворення. У 

підпунктах цього підрозділу дослідницька увага зосереджена на її кількісних 

та якісних змінах, проаналізовано її в контексті новітніх інформаційних 

технологій, виокремлено основні тенденції та наголошено, що складно 

проходить процес адаптації до нових технологічних реалій. Важливим мені 

видається те, що цей підрозділ містить об’єктивний аналіз сучасної 

закарпатської періодики. Дослідник цілком аргументовано стверджує, що у 

ній етнічна тематика дедалі активніше домінує з перевагою зацікавлення нею 

не глибоким інтересам до специфіки культури народів, що проживають поруч, 

а виникненням локальних непорозумінь, що ставить перед владою завдання 

вчасного та виваженого, етнотолерантного реагування на потреби етнічних 

громад. 

Доказом ретельної пошукової роботи є третій розділ дисертації 

«Закарпатські часописи різних етнічних груп крізь призму інформаційної 
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політики». Дисертант має рацію, коли, з’ясовуючи особливості становлення 

та специфіку функціонування преси угорців, словаків, румунів, росіян, ромів, 

а також русинську періодику, заглиблюється в основні етапи становлення та 

особливості сучасного функціонування кожної з них. У зв’язку із сказаним, 

хочу відзначити історико-культурну ерудицію, продемонстровану автором, 

його бачення еволюційних процесів, що мали місце в корекції національного 

стереотипу згаданих етносів. Подальші міркування дисертанта пов’язані із 

проблемою мотиваційних спонукань преси етнічних громад сьогодення. 

Підкреслюється закономірність, що після проголошення Незалежності в 

Україні «національні спільноти мають не лише доступ до засобів масової 

інформації, але переважно завдяки культурно-освітнім товариствам 

створили власні друковні медіа» (Д., с. 299). Відзначається, що «у регіоні 

досягнуто позитивних тенденцій розвитку міжнаціональних процесів» (Д., с. 

299). Велике значення у корекції етнотолерантності має діяльність місцевих 

органів через проведення різних заходів та запобігання на місцевому рівні 

міжнаціональної ворожнечі. Текст цього розділу привертає увагу як великим 

обсяг маловідомого матеріалу, так і його науковим коментарем. Влучним 

вважаю підрозділ  3.6 «Проблема атрибутивності «русинської» періодики», в 

якому звернено увагу як на русинську пресу, так і русинський рух, який 

щоразу активізується. Актуальним є коментар щодо особливостей етнічної 

ідентифікації через рідномовну пресу спільнот, кожна з яких має свої 

особливості.  

На основі опрацювання значної кількості оригінальних  медіаджерел у 

дисертації науково реконструйовано функціонування україномовної 

періодики в Словаччині, Угорщині та Румунії.  Юрій Михайлович «відшукав»  

закономірності її розвитку, враховуючи різні чинники та ключові 

детермінанти, які зумовили її специфіку в умовах тієї чи іншої держави. Автор 

вважає, що проблемно-тематична парадигма україномовних видань подібна у 

кожній з цих країн, однак періодичність, тиражність та інтерпретація 

національно-культурних проблем у них мають свої особливості. Наприклад, у 
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Румунії вона друкується неперіодично, немає системи її поширення, рівень 

державної підтримки недостатній. Найкращими є умови її розвитку в 

Угорщині. 

У Висновках дисертації відбиті результати дослідження, які визначені 

в окреслених здобувачем завданнях. Вони видаються аргументованими, 

доказовими. Заслуговують вдячної уваги Додатки, які є значущі для глибшого 

вивчення історії української журналістики, моделюють новий спосіб 

формування ідеальних об’єктів дослідження у форматі бібліографічних 

покажчиків. 

             Однак, попри високий рівень осмислення й теоретичних узагальнень 

щодо преси як засобу етноідентифікації у мультикультурному інформаційно-

комунікаційному середовищі Закарпаття, хочу висловити  зауваження та 

пропозиції, що стосуються окремих фрагментів роботи: 

- Для підсилення дослідницької стратегії не зайвим було б 

активніше використання у контексті заявленої теми методологічних 

напрацювань імагології, яка сьогодні пропонує універсальні матриці аналізу 

генези встановлення місця в національній історії моделей «Я - інший», «свій - 

чужий». А також антропології, етнографії. 

- Очевидним у дисертації є брак конкретних пропозицій щодо 

формування позитивного іміджу України на державному рівні через 

медіаресурси етнічних спільнот Закарпаття та українських громад, що 

проживають на територіях суміжних держав з метою стабілізації 

інформаційної системи й мінімалізації іноземної медійної комунікаційної 

агресії. 

- На мою думку, вимагає деяких доповнень підрозділ 3.1 

«Угорськомовна періодика: типологічні особливості та її роль у задоволенні 

інформаційно-комунікаційних потреб». Зазначаючи, що «вивчення специфіки 

функціонування угорськомовної преси в поліетнічному середовищі є білою 

плямою для журналістики  як в Україні, так і в Угорщині» (с. 195), а також 

аналізуючи основні етапи становлення угорськомовної преси Закарпаття, 
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дисертант лише побіжно окреслив специфіку її сучасного функціонування, 

оминувши, наприклад, її проблемно-тематичне наповнення та творчо-

інтерпретаційні прерогативи. 

- Як зазначалося вище, одним із позитивів дисертації є, задля 

дотримання принципів етнотолерантності, пропозиція концептуальних 

критеріїв використання терміносполук. Погоджуюся із дисертантом про 

використання «преса етнічної спільноти», «періодика етнічної громади», а не 

«національна меншина», «преса національної меншини». Однак у дисертації 

(с.с. – 155, 161, 162, 170, 172, 192. 299), а також подекуди в авторефераті 

зустрічаємо  терміни і «національна меншина», і «преса національної 

меншини». 

        Висловлені зауваження та спостереження є запрошенням до наукової 

дискусії і загалом не применшують наукової вартості роботи, яка виконана 

на належному науковому рівні із коректним застосуванням науково-

методологічного апарату та фактологічної бази, наслідком чого стала 

достовірність отриманих результатів та зроблених дисертантом висновків. Усе 

це зумовлює практичну значущість матеріалів та прикладні можливості  

використання положень роботи як при написанні нових посібників, 

розширенні університетських фахових  курсів та спецкурсів, так і в державно-

політичній практиці – при виробленні інформаційної політики України з 

урахуванням етнонаціональних факторів. У контексті  євроінтеграційних 

прагнень концепція наукової розвідки сприятиме формуванню модерних 

підходів у побудові медійних стратегій України з метою якнайшвидшої 

адаптації вітчизняної журналістики до реалій європейського інформаційного 

обширу.  Пропозиції дисертанта доцільно врахувати в державній 

інформаційно-мовній та гуманітарній політиці  мультинаціональних  

прикордонних регіонів країни.  
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