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Dále viz http://www.castrum.cz/film-a-dejiny/publikace/sbornik-i/
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V tiráži chybně uvedeno 2004 (copyright v autorské tiráži datován 2005, kniha vyšla téměř v půlce roku 2005).
Jelikož na vzniku sborníku se autorsky podíleli někteří význační a renomovaní příslušníci tuzemské historické
obce, NLN usoudilo, že editorovo jméno nebude uvedeno, „upřednostněno“ na obálce; v bibliografických
záznamech (v řadě univerzitních a jiných knihoven) figuruje dokonce na místě editora také první jméno
ze seznamu autorů, který nakladatelství pro jistotu sestavilo podle abecedy a zařadilo na úplný začátek, jakož i
konec publikace. Jen těsně tak uniklo spolueditorství režiséru Hynku Bočanovi, který do sborníku rovněž přispěl.

