
Colecionador: Jorge Prado 

 

Profissão: Bibliotecário— Mestrando em  

Gestão da Informação 

 

Inicio da coleção: 2013, por aquisição  

própria e por meio de presentes.  

 

Conheça o Jorge: 

É um bibliotecário com um pé no  

tradicional e outro no digital, visto que  

adora passar um bom tempo em livrarias  

selecionando novos títulos para seu acervo de livros, mas mantém seu 

Kindle (leitor de livros digitais) sempre atualizado.  

A coleção de marcadores começou recentemente, em 2013,  

despretensiosamente com um presente.  

O primeiro marcador foi bastante diferente do comum, com detalhes 

em ouro no seu desenho.  

Assim, como uma forma de celebrar a amizade 

e a memória, resolveu começar a coleção, 

montada principalmente com marcadores  

presenteados por colegas que visitaram alguns 

países. 

Esta coleção significa para ele, antes de  

tudo, cultura e história.  

Demonstra um pouco de cada país visitado, 

das possibilidades humanas em criar um  

objeto tão simples, mas com tanto significado. 

Marcadores de Livros:  

Uma coleção que Marca 

Primeiro marcador da coleção. 

Procedência: Firenze, Itália.  

Acervo Jorge Prado.  



Marcadores de Livros:  

Uma coleção que Marca 
A Biblioteca Universitária UFSC produz  

marcadores que disponibiliza aos seus usuários.  

São marcadores elaborados por diversos motivos: projetos,  

campanhas, divulgação de bases de dados ou eventos,  

comemoração de datas especiais, dentre outros.  

Com o intuito de preservar a história organizacional, todos os 

marcadores produzidos pela Biblioteca Universitária da UFSC  

possuem um exemplar guardado no acervo da Memória  

Documental BU/UFSC.  

 

 

Todos guardam em si um pouco da  

história da instituição e de seus  

colaboradores.  

 

 

 

Período da Mostra: 09 de março de 2015 a 10 de abril de 2015. 

Local da Mostra: Biblioteca Central (piso superior) 

Expositores: Colecionador Amador - Bibliotecário 

Jorge Prado e acervo Memória Documental BU/UFSC 

Execução e Coordenação:  

Prof. Ewerton Vieira Machado (GCN –CFH) 

Bibliotecárias do Serviço de Coleções Especiais: 

Joana Carla Felicio  

Gleide Bitencourte J. Ordovás 


