Odkryj najbardziej przydatne źródła do nauki języków
razem z bab.la – Top 100 Language Lovers 2016
(Hamburg, 9 czerwca 2016) Po raz kolejny z przyjemnością oznajmiamy, że nasz tradycyjny konkurs
Top 100 Language Lovers z sukcesem dobiegł końca w swojej dziewiątej odsłonie. TLL to jeden
z największych konkursów powiązanych z językami obcymi organizowany przez portal bab.la oraz
kulturowo-językowy blog Lexiophiles. Jego celem jest znalezienie najlepszych i najbardziej przydatnych
blogów, stron na Facebooku, kont na Twitterze i kanałów na YouTube powiązanych z językami obcymi.
W tym roku konkurs zebrał tysiące starych i nowych nominacji z całego świata.
Jesteśmy zaszczyceni, że możemy już odkryć tajemnicę. Tegorocznym zwycięzcą bez dwóch zdań jest
kanał YouTube Learn Dutch with Bart de Pau, który oferuje cotygodniowe lekcje języka
holenderskiego. Skupia się przede wszystkim na nauce nowych słów, gramatyce i wymowie. Drugie
miejsce należy do profilu na Facebooku Língua Portuguesa, który jest przeznaczony do nauki
portugalskiego. Popularność strony mówi sama za siebie, mając ponad 1,5 miliona polubień. Trzecią
nagrodę w konkursie i miejsce na podium otrzyma kanał YouTube LightSpeed Spanish. Zamieszczane
są na nim regularnie filmy, które mają uczyć języka hiszpańskiego od początkujących po tych bardziej
zaawansowanych. Pozostali zwycięzcy znajdują się na liście TLL 2016, którą można znaleźć tutaj:
http://pl.bab.la/niusy/top-100-language-lovers-2016
Nagrody dla 10 najlepszych uczestników to darmowe kursy językowe online ufundowane przez portal
Babbel i niesamowicie sprytne koszulki od firmy ICONSPEAK. Obaj nasi partnerzy nastawieni
są na zbliżanie do siebie ludzi poprzez naukę języków obcych oraz przełamywanie barier między
różniącymi się od siebie kulturami.
Top 100 Language Lovers jest jedynym tego typu konkursem. Jest obszerny, nastawiony
na użytkownika i zróżnicowany. Nominacje oraz głosowanie prowadzone są przez użytkowników, co
daje uczestnikom możliwość rzeczywistego wpływu na wyniki. Najprzyjemniej jednak obserwuje
się zjawisko zbliżania się do siebie ludzi różnego pochodzenia, a także wywodzących się z różnorodnych
kultur oraz to, jak dopingują się oni wzajemnie podczas konkursu. TLL jest również jedną z najlepszych
metod połączenia nauki języków z mediami społecznościowymi, a także sposobem na znalezienie
perełek wśród internetowych zasobów językowych.

O bab.la:
bab.la to interaktywny portal językowy oferujący słowniki online, testy i gry językowe, forum
o językach obcych, zwroty i rozmówki oraz program do nauki słówek. Obecnie strona dostępna jest
w 28 językach (polski, angielski, arabski, chiński, czeski, duński, francuski, grecki, hindi, niderlandzki,
hiszpański, indonezyjski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, fiński, portugalski, rosyjski,
rumuński, suahili, szwedzki, tajski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski i esperanto). Strona działa
według modelu wiki, który umożliwia użytkownikom kreowanie własnej treści oraz pozwala
na otrzymywanie informacji zwrotnych. Portal bab.la założyli w 2007 roku Dr Andreas Schroeter
i Patrick Uecker. Od kwietnia 2015 roku bab.la został częścią rodziny słowników oksfordzkich
pod kierownictwem Oxford University Press.

O Lexiophiles:
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 tam mnóstwo artykułów dotyczących języków obcych oraz kultury.
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