Odkryj najpopularniejsze języki
dzięki Językowemu Mundialowi bab.la 2013

(Hamburg, 18 października 2013) Portal językowy bab.la i blog językowy Lexiophiles ogłosiły rezultaty
Językowego Mundialu bab.la 2013. Turniej rozpoczął się 16 września i trwał prawie pięć tygodni, w
czasie których codziennie byliśmy świadkami przyjaznych zmagań pomiędzy kolejnymi parami
spośród 32 języków-uczestników. Po podliczeniu łącznej liczby 77571 losów, oddanych przez naszych
użytkowników, bab.la ma przyjemność przedstawić najbardziej lubiane języki świata.
W zmaganiach, które za cel miały wybranie najbardziej popularnego i lubianego języka, udział wzięły
32 języki z różnych stron świata. W portalu językowym bab.la każdy mógł zagłosować na swój
ulubiony język – codziennie do potyczki stawała inna para. Język, który uzyskał najwięcej głosów w
danym starciu przechodził do kolejnej rundy turnieju.
— Ponieważ nie znaleźlimy solidnych danych na temat tego, jakie języki są najbardziej lubiane,
zdecydowaliśmy się zorganizować turniej 32 języków i spytać o opinię naszych użytkowników, —
mówi szefowa projektu Eli Danciu. — Językowy Mundial bab.la 2013 okazał się ogromnym sukcesem.
Udział wzięło bardzo wielu użytkowników – łącznie oddano prawie 80 tys. głosów. Wielu spośród
naszych fanów wspierało swój ulubiony język w portalach Facebook i Twitter, gdzie omawiano plusy i
minusy poszczególnych języków.
Języki, które znalazły się na konkursowym podium to angielski, francuski i hiszpański. Trzecie miejsce
przypadło językowi francuskiemu, który pokonał włoski minimalną przewagą (2282:2240 głosów). Po
przegranym finale językowi hiszpańskiemu przypadło drugie miejsce. W chwale zwycięzcy
Językowego Mundialu bab.la 2013 okazał się język angielski, który, uzyskując 2066 głosów, pokonał
hiszpański z 2010 głosami.
—Pragniemy podziękować wszystkim miłośnikom języków za ich wysiłek we wspieraniu swoich
faworytów i entuzjazm w trakcie trwania turnieju. Walka była miejscami bardzo zacięta, a wyniki w
niektórych starciach bardzo nas zaskoczyły, jak np. w potyczce węgierskiego z hindi, czy
niderlandzkiego ze swahili. To ogromna radość widzieć, że mniej znane języki pozyskują coraz
liczniejszych fanów — skomentowała Eli Danciu.
Wyniki i poszczególne rankingi Językowego Mundialu 2013 można znaleźć klikając poniższy odnośnik:
http://pl.bab.la/niusy/language-worldcup-2013
O bab.la:
bab.la (http://bab.la/) to interaktywny portal językowy, oferujący bezpłatnie słowniki
dwujęzyczne, lekcje słownictwa oraz quizy i gry językowe. Strona jest obecnie dostępna w 24
językach (angielski, arabski, chiński, czeski, duński, fiński, francuski, hindi, hiszpański, indonezyjski,
japoński, koreański, niemiecki, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński,

swahili, szwedzki, turecki, węgierski, włoski) i opiera się na modelu wiki, pozwalającym
użytkownikom na dodawanie treści i komentarzy. Portal bab.la założyli w 2007 roku dr Andreas
Schroeter i Patrick Uecker.
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