
 

Hãy cùng Cúp ngôn ngữ thế giới bab.la 2016 tìm 

kiếm ngôn ngữ được yêu thích nhất 

(Hamburg, ngày 9 tháng 11, 2016) Từ năm 2013, cúp ngôn ngữ thế giới bab.la đã được tổ chức 

thường niên để tìm ra ngôn ngữ được yêu thích nhất. Sau 10 tuần tranh đấu “quyết liệt” của 64 ngôn 

ngữ, tiếng Ba Lan đă trở thành quán quân năm nay. Đây là mùa thứ hai ngôn ngữ này giành ngôi vô 

địch trong lịch sử cuộc thi này. (http://vi.bab.la/tin-tuc/language-worldcup-2016) 

“Tiếng Ba Lan được xem là ngôn ngữ khó nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, với sự ủng hộ nhiệt tình của 

người bình chọn, Cúp ngôn ngữ thế giới bab.la năm nay lại một lần nữa cho thấy người dân Ba Lan 

đang sử dụng ngôn ngữ được yêu thích nhất trên thế giới”- theo nhận định của phụ trách mảng nội 

dung tiếng Ba Lan tại bab.la, Weronika Jaszcz. “Cá nhân tôi thấy rất hạnh phúc khi vẻ đẹp của tiếng 

mẹ đẻ của mình được giới thiệu tới mọi người ở khắp nơi trên thế giới như vậy”. 

Karolina Gorak, trợ lý phụ trách mảng nội dung tiếng Ba lan cũng đồng tình và phát biểu thêm “Mình 

cảm thấy vô  cùng hài lòng khi thấy tiếng Ba Lan ngày một trở nên phổ biến và được yêu mến nhiều 

hơn. Mình hy vọng kết quả của cuộc thi này sẽ là động lực để mọi người  học ngôn ngữ khá ‘khó 

nhằn’ nhưng cũng rất thú vị này”. 

Theo sát sau ngôi vị quán quân là ‘tiếng Ý’ với ngôi á quân và ‘tiếng Đức’ ở  vị trí thứ ba. Đây cũng là 

hai đối thủ đáng gờm của hầu hết tất cả các mùa World Cup ngôn ngữ bab.la nhờ vào sự ủng hộ 

không mệt mỏi của một lực lượng hùng hậu những người sử dụng và yêu thích hai ngôn ngữ này.  

Một lần nữa, bab.la luôn hân hạnh được làm đại sứ cho ‘sứ mệnh đa ngôn ngữ’. “Thành công của 

bab.la là khi người dùng, thông qua những hoạt động bổ ích này, biết đến một ngôn ngữ mới - đang 

được sử dụng ở một vùng đất hẻo lánh cách họ nửa vòng trái đất.” Tamara Muñoz, phụ trách chung 

của mảng nội dung, phát biểu. 

About bab.la : 

bab.la (http://bab.la/) là một cổng ngôn ngữ tương tác, cung cấp miễn phí cho bạn những công cụ cơ 

bản nhất để học một ngôn ngữ mới: từ điển trực tuyến, bài học từ vựng và nhiều trò chơi về từ vựng 

khác. Hiện tại, với 28 ngôn ngữ khác nhau (Anh, Ả-rập, Trung Quốc, Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, 

Pháp, Quốc Tế Ngữ, Đức, Hy Lạp, Hindi, Hungary, Indonesia, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Na-uy, Ba Lan, Bồ 

Đào Nha, Ru-ma-ni, Nga, Tây Ban Nha, Swahili, Thụy Điển, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam), trang 

web vận hành như một ‘wikipedia ngôn ngữ’,  cho phép người dùng trực tiếp tham gia đóng góp về 

nội dung, cũng như nêu lên góp ý cá nhân. Bab.la được thành lập từ năm 2007 bởi tiến sĩ Andreas 

Schroeter và ông Patrick Uecker. Từ tháng 4 năm 2015, bab.la đã chính thức trở thành thành viên của 

gia đình “từ điển Oxford” của “nhà xuất bản Đại học Oxford”.  
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