Portal bab.la i blog Lexiophiles publikują wyniki
rankingu najlepszych językowych internautów 2014
(Top 100 Language Lovers)
(Hamburg, 12 czerwca 2014) Czas poznać zwycięzców tegorocznej edycji konkursu na najlepsze na świecie
blogi, strony na Facebooku, konta na Twitterze oraz (nowość w tym roku) kanały na portalu YouTube o
tematyce językowej. Od pierwszej edycji w 2008 roku celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych
społecznościowych mediów poświęconych językom obcym. Tegoroczna edycja była największą z
dotychczasowych: zgłoszono 1276 nominacji i oddano ponad 55 tysięcy głosów.
„Jak co roku konkurs spotkał się z żywym odbiorem wśród społeczności językowej. Pisano o nim dużo na
Facebooku i Twitterze, a nawet dedykowano mu wiersze [http://inboxtranslation.com/blog/love-rhymeslanguage/]. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, mogąc zaprezentować językowym entuzjastom listę, na której znajdą
nowe, inspirujące blogi i strony na portalach społecznościowych.” – mówi Leonie Zomer, odpowiedzialna za
organizację konkursu. „Już teraz cieszymy się na myśl o przyszłorocznej edycji i odkrywaniu kolejnych ukrytych
perełek internetu.”
Fluent in 3 months, fantastyczny blog pełen porad językowych autorstwa irlandzkiego poligloty wygrał w
kategorii blogów o nauce języków obcych. W kategorii blogów językowych profesjonalistów pierwsze miejsce
zajął blog Les Piles intermédiaires. Najlepsze konto na Twitterze to Scheherezade Surià (@Scheherezade_SL), a
w kategorii stron na Facebooku tytuł zwycięzcy obroniła strona Learn-German-Easily. Pierwszym zwycięzcą w
kategorii kanałów na portalu YouTube został kanał Get Germanized, na którym znajdziemy śmieszne filmy na
temat nauki języka niemieckiego oraz niemieckiej kultury. W finałowej setce znalazły się również liczne blogi i
strony autorstwa miłośników języków obcych z Polski, co potwierdza żywe zainteresowanie językami w naszym
kraju.
Odbywający się co roku konkurs organizowany jest przez portal językowy bab.la i blog Lexiophiles we
współpracy z użytkownikami i czytelnikami, którzy nominują kandydatów, a potem głosują na swoich faworytów
w pięciu kategoriach. Końcowy ranking opiera się na oddanych głosach (50%) i kryteriach ustalonych przez
zespół Lexiophiles (50%).
„Organizacja konkursu sprawia nam wielką przyjemność i chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za
udział. Wyłonienie zwycięzców, mając do wyboru tylu wspaniałych kandydatów, nie było łatwym zadaniem, ale
ostateczna lista wyróżnionych to wspaniałe źródło wiedzy i inspiracji.” – podsumowuje Zomer.
Ranking Top 100 Language Lovers 2014 można znaleźć pod adresem:
http://en.bab.la/news/top-100-language-lovers-2014
Blog Lexiophiles i portal bab.la:
Blog Lexiophiles (www.lexiophiles.com) jest częścią internetowego portalu językowego bab.la. Blog jest
redagowany w wielu językach przez autorów z całego świata i podejmuje różnorodne tematy językowe i
kulturowe. bab.la (http://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 24 językach (polski, angielski, arabski, chiński, czeski, duński, esperanto, francuski, hindi, niderlandzki,
hiszpański, indonezyjski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, suahili,
szwedzki, turecki, węgierski, włoski). Portal bab.la założyli w 2007 roku Dr Andreas Schroeter i Patrick Uecker.
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