ILLUMiNATiÖN
TECHNOLOGY OF PHOTOGRAPHING
IN CAVES
Photographing in caves has aroused a number of
specific problems one is faced with prímarily underground, in caves. These are nőt dealt with in
the relevant literature. The author, relying on the
fundamentals of photography, discusses in detail
the possibilities fór using flash, magnesium light,
electric light and acetylene lamps in photographing
underground and points out their limitations as
well. In this connection he expounds the calculations fór the determination of exposure data, illustrating them by concrete examples.

O TÉXHMKE OCBEIlíEHHfl IIPM
<I>OTOrPAOMPOBAHHH B nEIIJEPAX
B CBA3 H c (J)OTorpa(j)HpoBaHHeM b neutepax B0 3 HHKaeT p«A cneitH^HHecKHX npoÖJieM ocBemeHHB,
BCTpeHaiomaiomHXCH npenMymecTBeHHO b nemepHbix ycuoBHflx. 3 thm h npoÖJieMaMH b jnuepaType
em e hhkto He 3 aHHMajica. A bto p cTaTbH — 6 a 3 Hpyacb Ha ocHOBHbie (j)OTorpa(l)HHecKHe 3 HanHH —
noApoŐHO paccMaTpHBaeT bo 3m o )khocth npHMeHeHHfl H OrpaHHHeHHH HCn0 JIb3 0 BaHHH BCnbimeK,
MarHHeBbix jiaMn, 3 JieKTpHHecKHX jiaMn h KapÖHnHbix JiaMn ajih ocBemeHHa c|)OTorpa(t)HpyeMbix
npeAMeTOB b ycjiOBHax (J)OTopacl)npoBaHHH b nemepax. B CBH3 H C 3 THM OH H3 JiaraeT MeTOJ3,HKy BblHHCJieHHÍí, HanpaBJieHHbix Ha onpeaeJieHne 3 Kcno3 HUHOHHbix jtaHHbix, HJijnocTpHpya eé na KOHKpeTHbix
npHMepax.

BARLANGI FÉNYKÉPEK KIÁLLÍTÁSA
Társulatunk a TIT Természettudományi Stúdió
val közösen, annak budapesti épületében, ismeretterjesztő fotókiállítást rendezett Borzsák Péter és
Prágai Albert felvételeiből. A 72 nagyméretű fénykép
elsősorban a magyarországi kiépített, látogatható
barlangokat mutatta be, de szerepelt néhány érde
kesebb kiépítetlen hazai barlang is. A kiállítást
„Föld alatti ösvényeken” címmel dr. Kessler Hubert
nyitotta meg, és a megnyitó után előadást tartott
„Magyarország idegenforgalmi célokra kiépített
barlangjai” címmel, a kiállítók 6 x 6-os színes
diapozitívjeinek kíséretével.
A kiállítás Budapesten 1978. szeptember 4-től
28-ig volt nyitva. Utána a jósvafői kultúrházban
volt két hétig látható, majd a TIT vidéki szerveze
teinek közvetítésével kelt vándorútra.
B. P.

A lillafüredi Forrás-mésztufabarlang. Borzsák P. és
Prágai A. fényképe a „Föld alatti ösvényeken” című
kiállítás anyagából
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