
Odkryj najlepsze zasoby internetowe o językach z 

100 najlepszych językowych internautów 2015  

 

(Hamburg, 17 czerwca 2015) Kolejna ekscytująca edycja Top Language Lovers dobiegła końca. 

Organizowany przez portal językowy bab.la oraz językowo-kulturowy blog Lexiophiles - to największy 

w sieci konkurs dotyczący językowych blogów, profili na Facebooku, kont na Twitterze oraz kanałów 

na YouTube. W tym roku nominowano aż 1.000 uczestników i zostało oddanych ponad 55.000 

głosów. 

Z przyjemnością gotowi jesteśmy ogłosić listę 100 najlepszych językowych internautów 2015 roku 

oraz listy 25 najlepszych stron z każdej kategorii. Pierwsze trzy miejsca otrzymają fantastyczne 

nagrody ufundowane przez naszą stronę partnerską - OxfordDictionaries.com. Będą to: roczna 

subskrypcja Oxford Dictionaries, urządzenie przenośne Kindle oraz książki z kolekcji VSI (Very Short 

Introductions).  

Pierwsze miejsce zajął DW – Learn German - oficjalny profil na Facebooku projektu Deutsche Welle: 

strony dla wszystkich tych, którzy chcą być częścią niemieckojęzycznej społeczności. Fluent in 3 

months zajmuje drugie miejsce. Tego bloga zdecydowanie nie da się przegapić. Znajduje się tam 

mnóstwo wskazówek jak ugryźć naukę języków obcych. Na trzecim miejscu znalazł się Easy 

Languages - kanał na YouTube oraz ogólnoświatowy projekt językowy bazujący na autentycznych 

wywiadach ulicznych. 

Top Language Lovers to jedyny w swoim rodzaju konkurs ze względu na jego kompleksowy cel 

wyróżnienia najlepszych językowych zasobów internetowych oraz główną rolę użytkowników. 

Rzeczywiście mogą oni zarówno nominować, jak i głosować na swoje ulubione blogi. "Z roku na rok 

konkurs zyskuje na popularności i jest powodem do dumy osób biorących w nim udział" - mówi 

kierownik projektu Benedetta Montagnoli - "To niezmiernie satysfakcjonujące uczucie, gdy można 

obserwować zaangażowanie portali społecznościowych oraz zainteresowanie użytkowników przy 

wyborze blogów, stron oraz kont. Jestem pewna, że każdy językowy entuzjasta znajdzie dzięki nam 

prawdziwe perełki wśród finalistów." 

Lista 100 najlepszych językowych internautów znajduje się pod adresem: 

http://pl.bab.la/niusy/top-100-language-lovers-2015 

 

O Lexiophiles oraz bab.la:  

Blog językowy Lexiophiles (http://www.lexiophiles.com) współpracuje z bab.la. Służy jako źródło 

informacji na każdy temat związany z językiem, zarówno angielskim jak i innymi językami obcymi. 

Wielojęzyczni autorzy publikują na nim codziennie mnóstwo artykułów dotyczących języków obcych 

oraz kultury. 

bab.la (http://pl.bab.la/) to interaktywny portal oferujący słowniki dwujęzyczne, lekcje słownictwa, 

gry i testy językowe za darmo. Obecnie dostępny jest w 27 wersjach językowych (Angielski, Arabski, 

http://www.lexiophiles.com/english/top-100-language-lovers-2015-lets-get-it-started-tll15
http://pl.bab.la/
http://www.lexiophiles.com/
http://www.facebook.com/dw.learngerman?sk=wall
http://www.fluentin3months.com/home/
http://www.fluentin3months.com/home/
https://www.youtube.com/user/magauchsein
https://www.youtube.com/user/magauchsein
http://pl.bab.la/niusy/top-100-language-lovers-2015
http://www.lexiophiles.com/
http://pl.bab.la/


Chiński, Czeski, Duński, Holenderski, Fiński, Francuski, Niemiecki, Grecki, Hindi, Węgierski, 

Indonezyjski, Włoski, Japoński, Koreański, Norweski, Polski, Portugalski, Rumuński, Rosyjski, 

Hiszpański, Swahili, Szwedzki, Tajski, Turecki i Wietnamski). Strona funkcjonuje w stylu wiki 

pozwalając użytkownikom tworzyć zawartość portalu. Bab.la powstał w 2007 roku, a jego 

założycielami są Dr. Andreas Schroeter oraz Patrick Uecker. Od kwietnia 2015 roku bab.la jest częścią 

Oxford Dictionaries należącego do grupy Oxford University Press. 

 

Contact: 

Benedetta Montagnoli 

Email: benedetta [at] bab [dot] la 

Phone: +49 (0)40 707080950 

bab.la GmbH | Alter Fischmarkt 5 | 20457 Hamburg  | Germany 

Twitter: @babla |Facebook: http://www.facebook.com/babla.languages |Google+: bab.la 

 

http://www.facebook.com/babla.languages

