ISBN 要求延長書號有效期申請表
ISBN Formulário de pedido de Prolongação de Prazo de Validade
ISBN Period of Validity Extension Application Form
此欄由書號中心填寫
申請者須填妥下列資料，連同證明文件副本(包括 配號公函 、已 更
Reservado à Agência do ISBN
ISBN Agency Use only

新的書名頁及版權頁等)，交回澳門國際標準書號中心，延長次數只
限 3 次，每次延長時間不得超過半年。違反上述規定，申請恕不受
理。

收件日期：_____ / _____ / _____
Data de entrada
Date received

Os editores devem preencher o presente impresso e entregá-lo na Agência, juntamente
com uma cópia dos comprovativos relevantes(Oficial, Página de rosto e da ficha técnica
do livro já actualizado e etc.), O número de extensões é limitado a 3 e cada extensão
não pode exceder 6 meses. Violação dos regulamentos acima, os pedidos não serão
aceitos.
Applicants must complete the following information and send one copy of the
relevant supporting documents(Official letter, updated version of the title page
and copyright page etc.) to Macao ISBN Agency, The number of extensions is
limited to 3 and each extension cannot exceed 6 months. Violation of the
above regulations, applications will not be accepted.

地址：澳門崗頂前地 3 號何東圖書館

確認日期：_____ / _____ / _____
Data da confirmação
Date confirmed

電郵地址/E-mail：isbn@icm.gov.mo

Endereço/ Address : Sir Robert Ho Tung Library, 3 Largo de Stº. Agostinho, Macau

電話/Tel：85986600/85986660

出 版 者 資 料
1)




4)



．Dados do Editor ．Publisher information
2)

出版者全名 (中文及葡文或英文)

出版者編號

Código do Editor
Publisher's code

Nome completo (Chinês e Português ou Inglês)
Publisher’s name (Chinese and Portuguese or English)

圖 書 資 料
3)

傳真/Fax：28 932 511

．Dados do Livro ．Book information

ISBN 配號公函編號
Referência Oficial da Atribuição do ISBN
Official Letter no. of ISBN Allocation

/

/

書名
Título
Title

5)

 ISBN
出 版 日 期

．Data da edição ．Date of publication

6)

更改後之出版日期

原出版日期

Alteração para
Change to

 Referência original
Original reference
必須填寫．Campo obrigatório ．Mandatory field

本人/部門/學校/社團/公司/會聲明，將於_____年_____月前，按“法定收藏”法令規定，送交兩份予澳門中央圖書館作法定收藏。
Este/esta abaixo-assinado/Departamento/ Instituição de Ensino/ Organização/ Sociedade/ Associação declara que até _____ (mês) de ______
(ano) irá enviar 2 exemplares do livro acima identificado à Biblioteca Central de Macau de modo a cumprir com as suas obrigações legais
relativas ao depósito legal.
This undersigned/Department / Teaching Institution/ Organization/ Company/ Association declares that, up to _____ (month) of ______ (year), it will
deliver 2 copies of the above identified book to the Macao Central Library, thereby fulfilling its statutory obligations with regards to the legal deposit.

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

年

月

申請日期．Data．Date of application

日

出版機構負責人簽名及蓋章
Assinatura do Requerente e Selo
Publisher’s signature and seal
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