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Ĵus aperis la jubilea volumo de la universitata lingvistika revuo JKI 10 (Lingvo. 
Komunikado. Informado) kiu estas dediĉita al interlingvistiko kaj esperantologio, entenas 
plurajn studojn de prelegantoj kaj studentoj de la Interlingvistikaj Studoj (en UAM), parte 
prezentitaj dum la 3a Interlingvistika Simpozio en 2014. La materialo (parte esperante, parte
angle) baldaŭ legeblos en la retejo de la revuo (http://jki.amu.edu.pl), same kiel la antaŭaj 
numeroj.

La revuo (kiu aperigas polajn kaj anglajn artikolojn) ekde 2011 regule enhavas artikolojn 
ankaŭ pri interlingvistiko. Sube vi trovos la esperantlingvan enhavtabelon.
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