Sprogportalen bab.la lancerer næste generation af online
ordbøger
(Hamburg den 12. oktober 2011) Den interaktive sprogportal bab.la lancerer i dag sin danske
hjemmeside. Med dansk som det 20. sprog når bab.la nu ud til 95 % af internettets brugere.
”Det er fantastisk, at vi har nået denne milepæl med 20 sprog. Det er mere, end vi turde
håbe på, da vi startede for fire år siden. Dansk er det perfekte sprog til at fejre dette
jubilæum”, siger én af stifterne bag bab.la, Andreas Schroeter.
Foruden dansk-engelsk ordbog byder bab.la på en række quizzer og spil, der gør det sjovt at
lære nye sprog. Siden er opbygget efter en interaktiv model, således at brugerne kan bidrage
til indholdet ved at tilføje ord og bekræfte bidrag fra andre brugere. I det danske forum kan
man stille spørgsmål omkring emner som dansk sprog, kultur, grammatik osv. og få svar fra
andre brugere, eller man kan diskutere stavemåder og brug af bestemte ord og udtryk.
”Med denne gratis tilgængelige sprogportal udfyldes et hul i det danske online
ordbogsmarked. På bab.la får man ikke bare oversættelser, grammatik og udtale, men også
en række kontekstsætninger, som gør det lettere at finde den præcise oversættelse. Sådan
ser fremtidens ordbog ud!”, siger Line Skovby Navne, som er ansvarlig for det danske
projekt.
Du finder bab.la’s danske hjemmeside her:
http://da.bab.la/

Om bab.la:
bab.la (http://bab.la) er en interaktiv sprogportal. Der er på nuværende tidspunkt 20
tilgængelige sprog (dansk, arabisk, engelsk, esperanto, fransk, hindi, hollandsk, italiensk,
japansk, kinesisk, koreansk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, spansk, svensk, swahili,
tyrkisk, tysk), og bab.la samler dermed sprogelskere fra hele verden. Siden er opbygget ud
fra en wiki-model, som gør det muligt for brugerne at bidrage til indholdet med
kommentarer og forslag til nye ord.
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