
 

Caro(a) Usuário(a), 
 
Em consideração ao caráter da Coleção Especial Maurício 
Tragtenberg previsto na normativa “Padrões de Obras Raras e 
Coleções Especiais do SBU” disponível no link 
http://www.sbu.unicamp.br/portal2/pdf/Padroes-obras-raras-e-
colecoes-especiais.pdf : 

 
Coleções especiais (Reunião de obras por um indivíduo ou instituição, motivada por 
interesse profissional, temático, histórico, cultural ou artístico, considerada especial, pelas 
instituições de custódia, em decorrência do valor do conjunto em seu todo, tendo em vista 
trajetória de quem a reuniu, a importância de seu conteúdo ou, ainda, as características de 
raridade de exemplares que a integram.). Obras raras (Designadas por suas características 
físicas e de conteúdo, representando documentos únicos, escassos, inéditos e preciosos, com 
valor no mercado livreiro ou valor como artefato, significado histórico e/ou intelectual. Além 
dos parâmetros cronológicos, ainda são consideradas como raras todas as edições 
clandestinas, edições com tiragens reduzidas, edições especiais (de luxo para bibliófilos), 
edições consagradas esgotadas e não reeditadas. Uma obra também pode ser considerada 
rara pelo seu valor extrínseco. Por exemplo, por conter encadernações em couro, 
pergaminho, veludo, gravadas a ouro, com filetes e seixas douradas, ou ainda, por conter 
dedicatórias, marcas e assinaturas de pessoas ilustres.). 

 
Informamos: 

 O acesso à Coleção deverá ser sempre acompanhado por 
funcionário da biblioteca que acolherá a solicitação do(a) 
pesquisador(a); identificará a obra solicitada; fornecerá ao(a) 
pesquisador(a) a ficha de identificação de usuário/obra para 
fins de controle e estatística; e acomodará a obra em recinto 
reservado para fins de consulta local.  

 Ao(a) pesquisador(a) compete a atenção sobre as condições de 
uso das obras da Coleção Especial; o zelo pelo bom uso da obra; 
a responsabilidade pela comunicação à biblioteca sobre algum 
dano ocorrido na obra durante a consulta; e a devolução da 
obra ao funcionário da biblioteca após o uso.  

 O horário de funcionamento é das 8h às 11h e das 14h às 16h. 
 
Observações:  

 A obra não deverá ser emprestada para uso domiciliar ou cópia.  

 O acesso a Coleção Especial é pelo Centro de Memória FE, no 
mesmo piso. 
 

 
Biblioteca Prof. Joel Martins – FE/Unicamp  
Funcionário responsável: Pablo Cristian de Souza 
Email: pcsouza@unicamp.br 
Telefone: 19 3521-5692 
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