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У середині 50-х років ХХ ст. телебачення в Одесі з’явилося завдяки
ентузіастам з Одеського електротехнічного інституту зв’язку, для
яких недосконала техніка не була перешкодою. Вже 6 січня 1952 

року о 12 годині 30 хвилин з експериментального центру ОЕІЗ
почалася перша трансляція телебачення. 

Перші кроки телебачення в Одесі



Одеське телебачення –
це явище неповторне, самобутнє та незабутнє. Люди похилого віку

ще пам’ятають, як з’явилися перші телевізори в оселях
одеситів. Коли запалювався блакитний екран телевізора –

приходило свято душі. Телевізори були рідкістю, тому цілими
сім’ями, а інколи майже вулицею поспішали до щасливих

володарів телеприймачів, вимовляючи незрозумілу сьогодні
фразу «Йдемо на телек».



У книзі розповідається про те, як «технарі»
та «митці» шляхом наполегливої праці і
надзвичайного таланту в середині 50-х
років XX століття подарували одеситам

можливість познайомитися з
телебаченням.



Автори книги зуміли
встановити всі етапи
технічного розвитку

телебачення, починаючи з
першої, 

експериментальної студії
в одній з аудиторій

Одеського
електротехнічного
інституту зв’язку і

завершуючи самим
сучасним телецентром, 

який відповідає всім
новітнім вимогам. 



Десятки імен першопроходців та новаторів Одеського телебачення
завдяки цій книзі будуть збережені для нащадків. Багатьох з них

вже нема на цьому світі, що викликає необхідність зберегти
пам’ять про цю подію. 



Переважно охоплено період з 1949 по 2005 роки з
відгалуженнями в сьогодення. Автори постаралися

зібрати воєдино прекрасні миті перетворення
експериментальної студії на професійну. Книга

розрахована на широке коло читачів.







Велика студія ОСТ



Зібрана авторами інформація
вміщує архівні документи, газетні

статті,  фрагменти телепередач, 
фотографії та спогади очевидців тих
подій. Були використані матеріали з

музеїв ОНАЗ ім. О.С. Попова та
ОСТ, сімейних архівів О.В. Салабая, 

С.Р. Гриневецького, Л.С.Белової, 
Л.Л.Сущенко, О.І. Кривохатської,  

А.В. Бурдейного, Н.Ю. Смирнової та
інших патріархів телевізійної

справи.



Повну версію книги представлено на сайті:
http://idem-na-telek.info/

Висловлюємо величезну подяку авторам
книги Ганні Бузіян та Наталі Карай за

представлені матеріали для презентації.


