Asia-Pacific Photobook Archive -- Submissions
Arsip Buku Foto Asia-Pasifik -- Formulir Pengiriman
APPA menerima segala bentuk donasi materi arsip yang sesuai dengan kriteria yang telah
diberikan (lihat laman “About”). Setiap buku foto yang didonasikan akan menjadi koleksi
permanen APPA dan memiliki peluang disertakan dalam beragam pameran dan kegiatan.
Buku-buku bisa didonasikan oleh kolektor, penerbit, kawan, atau oleh fotografer yang
bersangkutan.
Kirimkan donasi buku foto ke:
The Asia-Pacific Photobook Archive
℅ Daniel Smith
15 Mihil St
Preston, 3072
Melbourne, Victoria
Australia
Anda diharapkan untuk menjawab pertanyaan di bawah ini, menuliskan nama dan
menyertakan tanda tangan Anda di bagian bawah formulir. Formulir ini perlu dicetak
dan dikirimkan bersama buku yang akan didonasikan. Anda akan menerima email
konfirmasi ketika buku yang Anda donasikan sudah kami terima. Bagian-bagian
yang tidak berlaku bisa tidak diisi.

Judul:

Nama (para)
fotografer:

Tanggal terbit:

Tempat terbit:

Bahasa:

Dimensi Buku:

Jumlah cetakan:

Jumlah Halaman:

Jumlah Foto:

Jenis sampul dan
penjilidan:

Jenis cetakan:

Jenis kertas:

Printer:

Penerbit:

Desainer buku:

Editor buku:

ISBN:

Categori: (artist book,
zine, pod, katalog,
dsb):

Harga eceran:

Ringkasan proyek
(sila tambah halaman
jika diperlukan):

Tempat dan tanggal
lahir (para) fotografer:

Biodata (para)
fotografer:

Website:

Website buku/tautan:

Didonasikan oleh:

Nama jelas:

Tanda tangan:

Perizinan: Jika Anda adalah fotografer atau pihak penerbit dari buku ini, Anda harus
mengisi bagian di bawah ini:
Dengan ini, saya ______________________________________________________
menghendaki agar APPA menerima dan menyertakan buku(-buku) foto ini ke dalam arsip
mereka. Saya mengerti bahwa dengan menjadi bagian dalam arsip, maka buku(-buku) ini
memiliki peluang untuk menjadi bagian dalam pameran, festival, simposium dan acara
publik lainnya di seluruh dunia yang menampilkan APPA. Saya mengerti bahwa gambar di

sampul muka dari buku, dan (hanya) satu gambar lainnya dari dalam buku akan
ditampilkan di website APPA -- www.photobookarchive.com untuk tujuan promosi.
Saya telah mengerti semua keterangan di atas dan menandatangani pernyataan ini
sebagai tanda persetujuan atas syarat dan kondisi tersebut.
Nama:
_____________________________________________________________________
Tanda tangan:
______________________________________________________________________

NB: Jika Anda mendonasikan buku ini sebagai kolektor, dan BUKAN merupakan fotografer
atau pihak penerbit, silakan abaikan bagian perizinan ini dan lengkapi bagian lain dari
formulir seperti biasa.

