Presentació a la Web del llibre “Àlbum naturalista de micologia”

Presentem el llibre “Àlbum naturalista de micologia”, de Josep Ribot i Calpe, (334 p., 25 x 33 cm.) editat per la
Biblioteca de Catalunya i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, on la Societat Catalana de
Micologia ha participat de la mà de quatre consocis especialment, en Domènec Ribot i Martín, net de l’autor, com a
editor, l’Andrés Valverde Valera, com a micòleg, que ha estat l’assessor científic del llibre i per tant responsable de la
classificació i determinació de les espècies dibuixades per en Ribot, la Laia Ribas i Colomina, com a autora del text
introductori “El paper de la Societat Catalana de Micologia” i el Doctor Xavier Llimona i Pagès qui va fer el pròleg del
llibre.
Resum:
Aquesta publicació dóna a conèixer la tasca realitzada per Josep Ribot i Calpe en dibuixar i inventariar els bolets de
Catalunya al llarg de més de vint anys de manera incansable, amb la precisió dels seus dibuixos i el coneixement del
medi, acompanyats en la seva majoria de casos de la datació i de la ubicació on va ser realitzada l'observació. Les
làmines originals reproduïdes en aquesta edició formen part del donatiu que els hereus de Josep Ribot van fer el
passat 2016 a la Biblioteca de Catalunya.
Es pot adquirir a la Biblioteca de Catalunya (Carrer de l'Hospital, 56, 08001 Barcelona, Tlf.+34 93 270 23 00
bncbotiga@bnc.cat), a un preu de 30 €.

Per a socis de la Societat Catalana de Micologia i la compra es fa directament a la Biblioteca de Catalunya, el preu
és de 18 € (descompte del 40%).
A banda, el llibre es pot encarregar a qualsevol llibreria (a preu normal), i la distribuïdora l’hi envia.
També es pot comprar on-line a:
- la botiga virtual de la Biblioteca de Catalunya i a
- la llibreria de la Generalitat,
on el poden enviar a tot arreu (inclosos destins internacionals).

