ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Αθήνας

Το υλικό που έχουμε μετά τη λήψη της συνέντευξης

¨
¨
¨

Ηχητικό αρχείο ή/και οπτικοακουστικό αρχείο
Παραχωρητήριο
Τεκμήρια που παραχώρησε ο πληροφορητής
(φωτογραφίες, έγγραφα, κ.λ.π.)

Το υλικό που έχουμε μετά τη λήψη της συνέντευξης

¨

Ηχητικό αρχείο ή/και οπτικοακουστικό αρχείο
Αποθηκεύουμε σε 2 τουλάχιστον μέσα (υπολογιστής,
σκληρός δίσκος κ.ά.) καθώς και στον σκληρό δίσκο της
ομάδας.
Ελέγχουμε αν η μεταφορά των αρχείων έχει γίνει σωστά
(υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα στο διαδίκτυο.
Ενδεικτικά: http://sourceforge.net/projects/fsumfe/)
Δίνουμε αντίγραφο στον/στην πληροφορητή /τρια

Το υλικό που έχουμε μετά τη λήψη της συνέντευξης

¨

Παραχωρητήριο
έγγραφο παραχώρησης δικαιώματος χρήσης της συνέντευξης
Το συμπληρώνει ο/η αφηγητής/ τρια μετά το τέλος της
συνέντευξης
Το σώζουμε σε ψηφιακή μορφή (το σκανάρουμε ή το
φωτογραφίζουμε)
Δίνουμε αντίγραφο στον/στην πληροφορητή /τρια

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ
Παραχωρώ στην Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Αθήνας (Ο.Π.Ι.Α.) και στην Αρχειακή Συλλογή Προφορικών
Μαρτυριών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αθηναίων την ηχογραφημένη / βιντεοσκοπημένη
μαρτυρία μου και τα συνοδευτικά τεκμήρια.
Επιτρέπω τη χρησιμοποιήσή τους για μη κερδοσκοπικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς
σκοπούς, την αξιοποίησή τους σε έντυπες, ηλεκτρονικές και διαδικτυακές δημοσιεύσεις, σε ραδιοφωνικές
και τηλεοπτικές εκπομπές και μουσειακές εκθέσεις, με αναφορά της πηγής, των στοιχείων μου ως
αφηγητή, καθώς και των στοιχείων του συνεντευκτή (ών) της Ο.Π.Ι.Α.
Εκτός από τη μαρτυρία μου παραχωρώ και τα εξής υλικά:
................................................................................................................................................
Περιορισμοί
☐ Κανένας προσωπικός περιορισμός
☐ Επιθυμώ να διασφαλιστεί η ανωνυμία μου
☐ Επιτρέπω τη χρήση της συνέντευξής μου μόνο ύστερα από .... χρόνια
☐ Επιτρέπω τη χρήση των υλικών που παραχώρησα μόνο ύστερα από .... χρόνια
☐ ...............................................................................................................................
Ονοματεπώνυμο αφηγητή/ τριας
......................................................................

Ονοματεπώνυμο συνεντευκτή/ών
.......................................................

Διεύθυνση- τηλέφωνο αφηγητή/τριας
......................................................................
Υπογραφή

Υπογραφή

Τόπος: ...........................................................

Ημερομηνία:......................................

Το υλικό που έχουμε μετά τη λήψη της συνέντευξης

¨

Τεκμήρια που παραχώρησε ο πληροφορητής
(φωτογραφίες, έγγραφα, κ.λ.π.)
Το υλικό σκανάρεται και φυλάσσεται σε αρχείο εικόνας (.jpg, .pdf, κλπ)
ή εναλλακτικά φωτογραφίζεται
(Προσοχή στις συνθήκες φωτογράφισης:
η φωτογραφική μηχανή πρέπει να είναι παράλληλη με το τεκμήριο,
ο φωτισμός πρέπει να είναι διάχυτος - δεν χρησιμοποιείται φλας).
Επιστρέφουμε τα τεκμήρια σε καλή κατάσταση και σε σύντομο
διάστημα στον κάτοχό τους.

Φωτογραφικό υλικό από το αρχείο της Στ.Α. (ΟΠΙΑ)

Εκδρομή με το εργοστάσιο (1939)

Σεμινάριο από τη Σίγγερ στις αγοράστριες
ραπτομηχανής (1955)

Έγγραφα από το αρχείο της Στ.Α. (ΟΠΙΑ)

Τι κάνουμε μετά τη συνέντευξη

Ημερολόγιο/Diary
¨ Καρτέλα στοιχείων αφηγητή – συνέντευξης /
Profil
¨ Απομαγνητοφώνηση/Rec
¨ Περίληψη/ Sum
¨ Αποσπάσματα/cuts
¨ Ονομασία και αρχειοθέτηση του υλικού των
συνεντεύξεων
¨

Το ημερολόγιο - DIARY
¨

¨

¨

¨

Επικεφαλίδα: ονοματεπώνυμο του πληροφορητή, ημερομηνία συνέντευξης, και αριθμό
συνέντευξης
Το πλαίσιο της συνέντευξης: Πως ήρθατε σε επαφή με τον πληροφορητή(-ήτρια); / Πού
έγινε η συνέντευξη; Περιγραφή του χώρου. / Περιγραφή του πληροφορητή (εμφάνιση,
φυσιογνωμία, ντύσιμο, χαρακτήρας) / Ποιές ήταν οι αρχικές αντιδράσεις του; / Ήταν
πρόθυμος(η) να μιλήσει; Εξέφρασε επιθυμία να μείνει ανώνυμος; / Παραβρέθηκαν και
άλλα άτομα στη συνέντευξη;
Η διαδικασία της συνέντευξης: Περιγραφή της σχέσης που αναπτύχθηκε μεταξύ σας στη
διάρκεια της συνέντευξης. Σημειώθηκε μεταβολή αυτής της σχέσης από την αρχή ως το
τέλος της συνέντευξης;/ Έχετε την εντύπωση ότι ορισμένα στοιχεία της ταυτότητας σας
επέδρασαν αρνητικά ή θετικά στη συνέντευξη; / Υπήρχαν σημεία του οδηγού για τα οποία
δεν ήθελε να μιλήσει ο πληροφορητής; / Για ποιά σημεία ήταν πιο πρόθυμος να μιλήσει; /
Υπήρχαν σημεία έντασης, αμηχανίας, συγκίνησης; Πως αντιδράσατε;/ Σε ποιά σημεία
σκέφτεστε εκ των υστέρων ότι θα έπρεπε να είχατε χειριστεί τη συνέντευξη διαφορετικά; /
Τι μάθατε προσωπικά από τη διεξαγωγή αυτής της συνέντευξης;
Το περιεχόμενο της συνέντευξης: Ποιά θέματα δεσπόζουν στη μνήμη του αφηγητή; / Ποιά
σημεία της συνέντευξης φωτίζουν ιδιαίτερα το υπό έρευνας θέμα / Ποιά άλλα σημεία της
συνέντευξης σας φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικά;

Καρτέλα – PROFIL
¨

¨

¨

Στοιχεία συνέντευξης: ημερομηνία, τόπος, μέσο
καταγραφής (μαγνητόφωνο, βίντεο και είδος
εγγραφής), διάρκεια συνέντευξης,
Στοιχεία αφηγητή: όνομα, επάγγελμα (πατέρα,
μητέρας), ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή
κατάσταση, εκπαίδευση, δράση, τόποι κατοίκησης και
μετακινήσεις)
Στοιχεία ερευνητή: ονοματεπώνυμο, εάν έφερε
ημερολόγιο, παραχωρητήριο, περίληψη,
απομαγνητοφώνηση, άλλα τεκμήρια (π.χ. φωτογραφίες)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Θεματική: Ιστορία της Αθήνας
Μ.Τ.: Συνέντευξη 01
ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΡΧΕΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ-ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Όνομα αφηγητή: Χ.Ψ.

Έτος & τόπος γέννησης: 19ΧΧ Κυψέλη-Αθήνα

Επάγγελμα:

επαγγελματικά εργαζόμενος (οδηγός) για το ΚΚΕ, από το
19ΧΧ αυτοκινητιστής/οδηγός ταξί

Όνομα & επάγγελμα πατέρα:

Μ. Κ., αστυνομικός και μετά τον εμφύλιο πωλητής

Όνομα και επάγγελμα μητέρας:

Θ. Κ., καθαρίστρια, αργότερα ταξιθέτρια κινηματογράφου
«Ο………….ος»

Διεύθυνση κατοικίας:

Λ…………ου 56, Γαλάτσι

Οικογενειακή κατάσταση:

Παντρεμένος με δύο κόρες. Ζει με τη σύζυγό του και τη
μικρότερη κόρη. Η μεγαλύτερη δεν κατοικεί μαζί τους

Εκπαίδευση:

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Κυψέλη
Γυμνάσιο: Γαλάτσι
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»
Πειραιάς

Δράση:

Μέλος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ με την πτώση της δικτατορίας,
αποχωρεί το 19ΧΧ. Από το 20ΧΧ ασχολείται συστηματικά
με ακτιβίστικες δράσεις στο Γαλάτσι (κυρίως
περιβαλλοντικές).

Μετακινήσεις:

δεκαετία ’50: Α. Κυψέλη-Γαλάτσι (αναβάθμιση κατοικίας).
19ΧΧ-ΧΧ: Πειραιάς-Πασαλιμάνι (εκπαίδευση).
19ΧΧ: υπερπόντια ταξίδια (εργασία) 19ΧΧ-ΧΧ: Ασπρόπυργος (εργασία).
19ΧΧ-ΧΧ: Ναύπλιο-Καβάλα (στρατιωτική θητεία).
19ΧΧ-20ΧΧ: Θριάσιο και όλο το λεκανοπέδιο (εργασία)

Τωρινή απασχόληση:

συνταξιούχος

Ημερομηνίες ηχογράφησης

10/6/2013. 16/6/2013. 28/6/2013, 2/7/2013

Τόπος συνέντευξης:

Το σπίτι της ερευνήτριας, Γ……..νη 43-Γαλάτσι

Όνομα ερευνήτριας:

Μ. Τ.

Μέσο εγγραφής

TASCAM Linear PCM Recorder, DR-100MK II

Φόρματ εγγραφή

WAV 16 bit 44.1 kHz

Μονοφωνική ή στερεοφωνική

Μονοφωνική

Συνολική διάρκεια συνέντευξης:

5:19:45΄΄

Ημερολόγιο:

Ναι

Περίληψη:

Ναι

Απομαγνητοφώνηση:

Ναι

Πρόσθετα υλικά – τεκμήρια:

Φωτογραφία του αφηγητή

Παραχωρητήριο

Ναι

Παρατηρήσεις

-

Η Περίληψη - SUMMARY
Αφορά τον συνεντευκτή αλλά και τον μελλοντικό χρήστη
¨ Περιέχει τα κεντρικά θέματα της συνέντευξης (ονόματα,
τόποι, γεγονότα, θεματικές) / δεν πλατειάζει
¨ Aποτελεί σημαντικό οδηγό για να βρει ο χρήστης τα
σημεία της συνέντευξης που τον ενδιαφέρουν
¨ Παραπέμπει στο χρονικό κωδικό του ηχητικού αρχείου
¨ Η έκταση της ποικίλει ανάλογα με τη διάρκεια της
συνέντευξης (περίπου 250 λέξεις για κάθε 30’
ηχογράφησης). Μικρότερη εάν υπάρχει πλήρης
απομαγνητοφώνηση

Δείγμα περίληψης από το
British Library Sound Archive
C960/62 Robert Fournier
Track 1 [2:41:01] [Session one: 30 September 2005] Robert Charles Privet Fournier [RF], born
London, 1915. Description of paternal grandfather a French man and a carpenter, remarks on
father not learning French. Comments on father using a spindle. Description of father’s
education and career as a carpenter, story about father, grandfather and another man
building motorcars. [07:32]Description of mother’s family, remarks on not meeting mother’s
parents. Description of mother Helen Maud Fournier (nee Privet), comments on her giving up
work after getting married. Mentions RF’s brother who died in the war. Description of father,
Alphonse Robert William Fournier , story about father breaking a rib in a pub. [13:50] Further
description of mother who became a Labour politician and alderwoman, mentions Dorothy
Summerskill (MP). Description of brother, Victor Noel Gaston Fournier [VF], a navigator in the
Royal Air Force, story about his death aged 21 flying over Wales. Mentions RF’s childhood
home, a flat on New Kings Road, London. Comments on playing with Meccano. Story about
making a robot at school, remarks on always wanting to make things. Description of
grandfather’s and father’s business making motorcars. Comments on mother’s instinctive
cooking. Story about parent’s kind landlord. [24:10] Story about RF becoming an atheist. …

Η απομαγνητοφώνηση – Πώς απομαγνητοφωνούμε
¨

¨

¨

¨

¨

μεταφέρει τα λόγια του πληροφορητή και του ερευνητή ακριβώς όπως
ειπώθηκαν: γραμματικά και συντακτικά λάθη, επαναλήψεις,
ιδιωματισμούς, δισταγμούς, σιωπές, συναισθηματικές αντιδράσεις…
Σημειώνουμε: τις ασάφειες και τις διακοπές εντός αγκυλών: [ΔΑ1] (δεν
ακούγεται μια λέξη), [χτυπάει το τηλέφωνο], [γέλιο], [κλάμα], [μπαίνει στο
δωμάτιο ο σύζυγος]
Σημεία στίξης. Το σύστημα μεταγραφής μπορεί να ποικίλει, αρκεί να
υπάρχει συνέπεια: , / . / … / [σιωπή] / ! Έμφαση / με κεφαλαία όταν
υψώνει τη φωνή / ↓ χτυπάει το τραπέζι / ο πλάγιος λόγος σε εισαγωγικά
Σε τακτά διαστήματα (πχ ανά 3-5 λεπτά) αναφέρουμε στην αρχή της
παραγράφου το χρονικό σημείο του ηχητικού αρχείου (πχ. 1:03:12΄΄) που
αντιστοιχεί στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο
Πολύ χρήσιμο το ευρετήριο / index

Κύρια σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην
απομαγνητοφώνηση
Επεξήγηση

Σύμβολα

Παράδειγμα

Λόγος συνεντευκτή /
συνεντεύκτριας

[] αγκύλες
{
άγκιστρο
Χ.Ψ. αρχικά ονόματος

[Τι έγινε όταν ...]
{Τι έγινε όταν...
Χ.Ψ.: Τι έγινε όταν

Επικάλυψη του λόγου των δύο
ομιλητών

[

Μετά [φύγαμε
[{πού πήγατε;

Ανύψωση του τόνου της φωνής
ή της έντασής της

___________ υπογράμμιση
ΛΕΞΗ
κεφαλαία γράμματα

Και του το είπα!
Και ΤΟΥ ΤΟ ΕΙΠΑ!

Προέκταση του προηγούμενου
ήχου

Εεε
:

επανάληψη του ίδιου
γράμματος
άνω κάτω τελεία

Όοοχι, αυτό δεν
γίνεται.
Ό:χι αυτό δεν γίνεται

Λέξη που δεν κατανοείται

[ΔΑ1]
(ΔΑ1)

εντός αγκυλών
εντός παρένθεσης

Έδεσε το [ΔΑ1] πλοίο
Έδεσε το (ΔΑ1) πλοίο

Σιωπή - Παύση του/ της
αφηγητή/τριας

[παύση] εντός αγκυλών
(παύση) εντός παρένθεσης
(4)
χρόνος σιωπής σε sec

Φύγαμε λοιπόοον, (5)
και πήγαμε στην
Αθήνα.

Διακοπές για διάφορους λόγους

[αιτία]
(αιτία)

εντός αγκυλών
εντός παρενθέσεων

[χτυπά το τηλέφωνο]
(σύντομο γέλιο)

Πλάγιος λόγος

""
λέξη

εντός εισαγωγικών
πλάγια γράμματα

Είπε: "θα 'ρθω και γω"
Είπε: θα 'ρθω και γω.

αγκύλη αριστερά

Η απομαγνητοφώνηση
Τι απομαγνητοφωνούμε
¨

¨

¨

Πλήρης απομαγνητοφώνηση.
Θεματική απομαγνητοφώνηση: Καταγράφονται μόνο τα
θέματα, κάποια από τα οποία θα
απομαγνητοφωνηθούν όποτε χρειαστεί για την έρευνα.
Μικτή απομαγνητοφώνηση: Γίνεται επιλεκτική
απομαγνητοφώνηση κάποιων τμημάτων της
συνέντευξης, ενώ καταγράφονται ως θέματα τα
υπόλοιπα.

Πλήρης απομαγνητοφώνηση
00:00 Έναρξη συνέντευξης
{Λοιπόν, το ξεκινάω κιόλας. Kαι αυτό (σ. το κασσετοφωνάκι). Λοιπόν
Πολύ γρήγορα μου τα 'βαλες όλα μαζί! [Γέλια και από τις δύο]
{Θες να πάρουμε λίγο χρόνο;
Όχι εντάααξει, εντάξει [τακτοποιεί το μπουφάν της]
05:30 Η παιδική ηλικία
{Ωραία, ε, θα μου αφηγηθείς τη ζωή σου;
Ξεκίνα τώρα! (σύντομο γέλιο) Λοιπόν, εεε, ωραία μεγάλωσα στο Ίλιον που είναι μία Δυτική
συνοικία, λαϊκή γενικώς, και σε λαϊκή οικογένεια, .....
2:33:30 Το τέλος της συνέντευξης
{Ωραία! Αυτά! δεν ξέρω εσύ αν θες να ρωτήσεις κάτι;
Πιο εύκολα ήταν απ΄ ότι νόμιζα!
{Τι νόμιζες; ότι θα σου κάνω εξέταση;
Δεεεν ξέρω
{Τι περίμενες δηλαδή;
Δεν περίμενα κάτι άλλο... [μικρή παύση] απλάαα ήταν πιο εύκολο απ’ ότι περίμενα ....

Θεματική απομαγνητοφώνηση

00:00 Έναρξη συνέντευξης
04:11 Προσωπικά στοιχεία - ηλικία - τόπος γέννησης - επάγγελμα γονιών
05:30 Η παιδική ηλικία - η απόφαση για σπουδές
08:36 Οι σπουδές στην γεωπονική σχολή
12:00 Η εγκατάλειψη των σπουδών - Αλλαγή πορείας
15:12 Το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής
29:15 Τα μαθήματα σε παιδιά
35:35 Ο σύντροφός της
36:40 Τόποι κατοικίας - Η ανάγκη της να φύγει από την Αθήνα
40:16 Η φυγή από την Αθήνα - Λόγοι φυγής
45:15 Η καθημερινότητά της πριν φύγει από την Αθήνα
58:32 Τα οικονομικά προβλήματα

Η απομαγνητοφώνηση
Μικτή απομαγνητοφώνηση
00:00-04:39
Ιστορικό Οικογένειας-Μετακίνηση γονιών από την Καλαμάτα στην Αθήνα μετά το γάμο τουςΤετραμελής οικογένεια με δυο παιδιά (κορίτσι-αγόρι)-Θάνατος πατέρα πριν από εννέα χρόνια
από καρκίνο-Μέχρι σήμερα 3 μετακομίσεις σε σπίτια στα Σεπόλια-Γάμος γονιών - Επάγγελμα
γονιών (λογιστής ο πατέρας-οικιακά η μητέρα)-Έλευση στην Αθήνα (για μια καλύτερη ζωή και
λόγω εργασίας)-Επιλογή των Σεπολίων λόγω συγγενών.
04:40
Α.Τ. Καιαιαι… πώς ήτανε τότε η περιοχήηη…, η γειτονιά αυτή;
Ο.Κ. εεε… Ήταν ωραία γειτονιάααα.... Ο κόσμος εεε ήταν πολύ συνδεδεμένος μεταξύ τους.
Είχαμε φίλους, πηγαίναμε ο ένας στα σπίτια του άλλου και διασκεδάζαμε… Στην παιδική ηλικία
εεεε κυκλοφορούσαμε ελεύθερα και παίζαμε στους δρόμους… Ε… μιλάμε τώρα… Είμαι
σαράντα τώρα, οπότε μπορείτε να υπολογίσετεεε … πότε συνέβαιναν όλα αυτά… Εεμμ αυτά…
Α.Τ. Λόφος Σκουζέ. […]
Α.Τ. Έχει αλλάξει από τότε; Ήτανεεε… Πώς ήτανε τότε ο λόφος Σκουζέ;
Ο.Κ. Νομίζω πως ήταν μια περιοχή που είχε περισσότεροοο ζωή. Δηλαδή εμείς ως παιδιά και
αργότερα και στην εφηβεία, εεε κυκλοφορούσαμε στο λόφο παίζαμε… εεεμ στους δρόμους
τριγύρω από τη ν εκκλησία του Αγίου Αιμιλιανού, εεεμ… ναι αυτό νομίζω ότι ήταν το … η
ειδοποιός διαφορά [ΔΑ καθαρά] με τώρα …

Αποσπάσματα - Cuts
¨

¨

¨

Η απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη χωρίζεται σε μικρότερες
ενότητες (αποσπάσματα-cuts) με υπότιτλους που παραπέμπουν στη
θεματική και τη χρονική περίοδο, καθώς και στο χρονικό κωδικό του
ηχητικού αρχείου
Δημιουργείται έτσι ένα ευρετήριο όπου μπορεί ο/η ενδιαφερόμενος/
η να αναζητήσει εύκολα και γρήγορα το θέμα που τον/την
ενδιαφέρει, την εποχή που τον/την ενδιαφέρει, αντί να διαβάζει
ολόκληρη τη συνέντευξη.
Επίσης, η ομάδα μπορεί με εργαλείο αυτό το ευρετήριο να
δημιουργήσει ένα αρχείο, όπου θα καταχωρούνται τα αποσπάσματα
των συνεντεύξεών της ανά θεματική ενότητα και εποχή.

Ονομασία αρχείων
¨
¨
¨

¨

Κοινός τρόπος ονομασίας των αρχείων, στους τόπους
καταχώρησης τους (PC, masterlog, CD κλπ.)
Λατινικό αλφάβητο - κεφαλαία γράμματα - κάτω παύλα (_)
Τρία μέρη: όνομα ερευνητή _ αφηγητή _ περιεχόμενο (μέχρι
5-6 γράμματα )
Ονομασίες περιεχομένου:
¤ ηχητικό αρχείο (μαγνητόφωνο)
=AUDIO
¤ οπτικοακουστικό αρχείο (βίντεο)
=VIDEO
¤ Παραχωρητήριο
=PARAH
¤ Ημερολόγιο
= DIARY
¤ Καρτέλα συνέντευξης
=PROFIL
¤ Απομαγνητοφώνηση
=REC
¤ Περίληψη
=SUM
¤ Αποσπάσματα
=CUTS

Ονομασία αρχείων - παράδειγμα
Η Τασούλα Βερβενιώτη (TAVER) πήρε συνέντευξη από τον
Μιχάλη Δημητρίου (MIDIM). Στην ονομασία των εγγράφων
μας, στον εξωτερικό δίσκο, τον υπολογιστή και το Masterlog
γράφουμε:
TAVER_MIDIM_AUDIO
¤ TAVER_MIDIM_VIDEO
¤ TAVER_MIDIM_PARAH
¤ TAVER_MIDIM_DIARY
¤ TAVER_MIDIM_PROFIL
¤ TAVER_MIDIM_REC
¤ TAVER_MIDIM_SUM
¤ TAVER_MIDIM_CUTS
¤

Η αρχειοθέτηση και φύλαξη του
παραγόμενου υλικού - Masterlog
¨

¨

¨

¨

Όλα τα παραπάνω αρχεία μπαίνουν σε ένα κοινό φάκελο, που είναι ο
φάκελος της συγκεκριμένης συνέντευξης. Εδώ: «TAVER_MIDIM»
Κάθε τέτοιος φάκελος φυλάσσεται σε 2 αντίγραφα από τον κάτοχο του
και σε ένα ακόμα π.χ. κοινός σκληρός δίσκος της ομάδας, φύλαξη σε
δίσκο στη βιβλιοθήκη του Δήμου Αθήνας, αλλού. (αντίγραφο ασφαλείας)
Συνοδεύεται πάντα από το masterlog.
Masterlog είναι ένα αρχείο Excel, στο οποίο καταχωρούνται
κωδικοποιημένα και ταξινομημένα όλα ανεξαιρέτως τα αρχεία της
ομάδας. Είναι η συνολική εικόνα της δουλειάς της ανά πάσα στιγμή.

