Hitta de mest användbara resurserna för språkinlärning
med bab.la – Topp 100 Språkentusiaster 2016
(Hamburg, 9 juni, 2016) Vi är stolta att meddela att vår traditionella tävling Topp 100 Språkentusiaster
(eng. ’Top Language Lovers’, ’TLL’) för nionde gången har nått ett lyckligt slut. Detta är en av de största
språkrelaterade tävlingarna som arrangeras av språkportalen bab.la och språk- och kulturbloggen
Lexiophiles. Målet är att hitta de bästa och mest användbara bloggarna, Facebooksidorna,
Twitterkontona och YouTube-kanalerna för språk och språkinlärning. Årets tävling fick in tusentals
nomineringar och bland dem fanns både nya och gamla bekanta språkentusiaster från hela världen.
Vi har nu äran att avslöja de slutgiltiga resultaten. Den stora vinnaren detta år är YouTube-kanalen
Learn Dutch with Bart de Pau som erbjuder veckoliga lektioner i nederländska. Den fokuserar speciellt
på att lära ut nya ord, grammatik och uttal. Andraplats går till den populära Facebooksidan Língua
Portuguesa som lär ut portugisiska och har mer än 1,5 miljoner gillare. Den tredje att kliva upp på
prispallen är YouTube-kanalen LightSpeed Spanish. Denna kanal publicerar regelbundet videor där
man lär ut spanska för alla kunskapsnivåer. Resten av vinnarna och resultaten i TLL 2016 kan hittas
här:
http://sv.bab.la/nyheter/top-100-language-lovers-2016
De 10 bästa deltagarna belönas i år med priser i form av digitala språkinlärningskurser från Babbel och
finurliga T-shirts från ICONSPEAK. Båda våra samarbetspartners har som mål att föra människor
närmare varandra via språkinlärning och genom att bryta ner språkmurar mellan olika kulturer.
Topp 100 Språkentusiaster är en unik språktävling. Den är omfattande, användarcentrerad och
mångsidig. Nomineringarna och röstningen görs av användare, vilket gör det möjligt för deltagare och
deras följare att verkligen påverka slutresultatet. Det är speciellt fint att se hur tävlingen år efter år
för samman människor från olika bakgrunder och kulturer och hur de stöttar varandra genom
tävlingen. TLL är även en av de bästa metoderna för att kombinera språkinlärning och sociala medier
samt för att hitta otroliga språkresurser.
Om bab.la och Lexiophiles:
bab.la (http://sv.bab.la/) är en interaktiv språkportal som erbjuder tvåspråkiga lexikon, gloslektioner,
språktest och språkspel gratis. För tillfället finns sidan tillgänglig på 28 olika språk: arabiska, engelska,
esperanto, kinesiska, tjeckiska, danska, nederländska, finska, franska, tyska, grekiska, hindi, ungerska,
indonesiska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska,
swahili, svenska, thailändska, turkiska och vietnamesiska. Sidan är interaktiv, vilket betyder att
användare har möjligheten att bidra med innehåll och feedback efter att bab.la har genomfört en
kvalitetskontroll. bab.la grundades år 2007 av Dr. Andreas Schroeter och Patrick Uecker och företaget
är beläget i Hamburg, Tyskland. Sedan april 2015 har bab.la varit en del av Oxford Dictionaries hos
Oxford University Press.
Språkbloggen Lexiophiles (http://www.lexiophiles.com) är en del av bab.la. Lexiophiles fungerar som
informationskälla för alla möjliga språkrelaterade teman, både på engelska och andra språk (inklusive
svenska). Varje vecka publicerar bloggens flerspråkiga skribenter artiklar som behandlar språk och
kultur.
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