2016. aasta juunikuus tähistab meie linn oma 70. aastapäeva. Sooviks, et see sündmus oleks
meelejääv ning et paljud linnaelanikud võtaksid osa juubeliüritustest ja heategevusaktsioonidest.
Tänasel päeval on igaühel meist võimalus anda panus linna juubeli tähistamisse. 70 aasta jooksul
on kohtlajärvelaste isiklikesse albumitesse kogutud tuhandeid fotosid, mille seas on ülesvõtteid
linna ehitamisest ning arenemisest, samuti fotosid, millelt võib näha kuhu ja millal tekkisid uued
objektid, koolid, lasteaiad...
Kui Teie pildikogus on fotosid, kus peale Teie ning Teie sõprade on pildile jäänud ka tänavad,
väljakud, meie linna majad ning hooned, siis palun jagage meiega neid pilte ning saage seeläbi
mahuka virtuaalse albumi kaasautoriks. Antud albumit võiks nimetada „Kohtla-Järve
fotobiograafia“. Me avaldame albumi internetis ning igaühel on sellele ligipääs.
Albumis avaldatakse linnaelanike poolt toodud fotod. Seejuures ei pea Te enda jaoks kallitest
vanadest fotodest loobuma: fotod tagastatakse omanikele ning albumis avaldatakse fotod
digitaalkujul.
Fotode skaneerimine algab veebruaris. Ahtme linnaosa elanikel on mugavam tuua fotod KohtlaJärve Noortekeskusesse (Maleva 49) ning Järve linnaosa elanikel Kohtla-Järve Linnavalitsuse
hoonesse, kabinetti 215 (Keskallee 19). Fotosid võtame vastu esmaspäeviti kella 15 kuni 16.30.
Nädala jooksul peale seda, kui olete fotod meile toimetanud, fotod skaneeritakse ning järgmisel
esmaspäeval võite Te fotodele järgi tulla.
Fotodele on soovitatav juurde lisada lühike kirjeldus, kuhu on märgitud foto jäädvustamise koht
ning mida on pildil kujutatud. Näiteks – „Õpilased kehalise kasvatuse tunnis 13. kooli lähedal,
1979 aasta“ või „Estonia puiesteel, 80-ndail aastail“. Lisage ka oma nimi, et virtuaalses albumis
oleks fotole võimalik lisada pildiallkiri ning ära märkida, kelle pildikogust on foto pärit; sel viisil
säilitatakse Teie nimi linna kroonikas.
Erilist tähelepanu palun pöörata koolide ning teiste õppeasutuste lõpetajatest jäädvustatud
fotodele. Me tahaksime koostada täieliku digitaalse arhiivi, mis on internetis kättesaadav ning
kuhu on kogutud fotod kõikidest Kohtla-Järvel tegutsenud koolide lõpuklassidest. Selle
koostamine on aeganõudev, kuid ühiste jõupingutustega püüdleme selle valmimise poole.
Paljudel on lõpupildid säilinud, kuid on ka neid, kellel on fotod kaduma läinud –tänu ühise
jõupingutusega koostatud linna „Fotobiograafiale“ on aga kõigil võimalus neid jälle näha. Ning
mitte ainult fotosid enda lõpuklassist, võib olla leiate sealt lõpupildid ka enda vanematest,
sugulastest, sõpradest.
Virtuaalse albumi jaoks on lõpptulemusena vaja fotosid digitaalsel kujul, seega, kes oskab võib
ise fotod skaneerida ning tuua meile need mälupulgal. Kvaliteet peab olema piisavalt kõrge ning
foto pikem külg peab olema vähemalt 1500 pikslit.

Ma loodan, et see suur ühistöö on huvitav mitte ainult meie linnaelanikele, vaid ka neile, kes
kunagi lahkusid Kohtla-Järvelt, kuid jälgivad interneti vahendusel meie linna tegemisi.
„Kohtla-Järve fotobiograafia“ võib olla väärtuslik kingitus meie lastele ning lastelastele, kes tänu
meie fotodele võivad heita pilgu ajalukku ning eelmiste põlvkondade elule.
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