
 

Odkryj najlepsze źródła online do nauki każdego języka obcego 

razem z Top 100 Miłośnikami Języków Obcych 2017 

 

(Hamburg, 9 czerwca 2017) zespół bab.la i Lexiophiles ma zaszczyt ogłosić koniec tegorocznej edycji 

konkursu Top 100 Miłośników Języków Obcych (Top Language Lovers). Celem konkursu było 

wyłonienie 100 najlepszych internetowych źródeł, które każdy aspirujący poliglota powinien mieć pod 

rękąi udało się nam zaprezentować językowych specjalistów z każdego zakątka świata, chętnych do 

podzielenia się swoją pasją i wiedzą w wirtualnym świecie Internetu. 

Chcielibyśmy zatem przedstawić zwycięzców TLL 2017! Pierwsze miejsce w tym roku zajął Español 

Automático, kanał YouTube dla wszystkich pragnących nauczyć się języka hiszpańskiego przyjemnie i 

bez trudu, jak brzmi motto kanału. Popularność i efektywność nauki języków przez YouTube 

nieustannie wzrasta, a wygrana Español Automático w TLL17 w pełni to potwierdza! 

Drugie miejsce zajął znany wszystkim fanom TLL kanał YouTube Learn Dutch with Bart de Pau. 

Cotygodniowe lekcje języka niderlandzkiego, zdobyły główną nagrodę w zeszłym roku, a teraz tylko 

potwierdziły, że ich miejsce jest w czołówce. 

Trzecie miejsce na podium należy do Universe of Memory, bloga prowadzonego przez poliglotę 

mówiącego w 9 językach! Bartosz proponuje rewolucyjną metodę uczenia się języków, opartą na 

przede wszystkim na doskonaleniu pamięci.  

“Top 100 Miłośników Języków Obcych po raz  kolejny udowodniło, że jest kluczowym punktem 

spotkania pasjonatów języków obcych z całego świata”, mówi menedżer projektu, Mariana Alves. 

„Każdy ma tu swój wkład w wyborze, jakie strony w Internecie są najlepsze do nauki języków: nasi 

uczestnicy, którzy przedstawili swoje platformy oraz nasi kochani użytkownicy, oddając swoje głosy”.  

Przejrzyj pełną listę zwycięzców TLL 2017. 

Szczególne podziękowania należą się naszym cudownym sponsorom Pimsleur, LingQ i Caseable, którzy 

zgodzili się nagrodzić tegorocznych Top 10 zwycięzców językowymi kursami online oraz 

niepowtarzalnymi pokrowcami na laptopy!  

Nie pozostaje nam nic innego, jak serdecznie podziękować tym, którzy wzięli udział w TLL 2017 i 

pogratulować wszystkim językowcom za ich fantastyczną pracę, stanowiącą inspirację dla tak wielu 

ludzi, aby się uczyć, kochać i żyć językami! 

Więcej 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.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCj2Gb3Zq814Fruw7Kpc5QIQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCj2Gb3Zq814Fruw7Kpc5QIQ/featured
https://www.youtube.com/user/1000DutchWords
http://www.universeofmemory.com/
http://pl.bab.la/niusy/top-100-language-lovers-2017
http://www.pimsleur.com/
https://www.lingq.com/
http://caseable.com/
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