Babbla främmande språk med bab.la

(Hamburg den 11 maj 2010) Den interaktiva språkportalen bab.la lanserar idag sin svenska hemsida.
Med den svenska lanseringen startar bab.la sina 26:e och 27:e nätlexikon för svensk-engelska
respektive svensk-tyska översättningar.
– Vi firar i dag tre år sedan företaget grundades. Och då är det extra kul att vi äntligen kan erbjuda
svenska som vårat 16:e språk, säger Christopher Wendels, ansvarig för det svenska projektet.
Språkportalen satsar på att ta till vara på alla de möjligheter som finns inom nya
kommunikationskanaler. Med mobilen slår man blixtsnabbt upp översättningar på
http://babla.mobi/ när man inte är vid en dator. Dessutom finns ett svensk-engelskt lexikon som
gratis App för alla iPhone användare. Den som har ett konto på Twitter kan nu även skicka en
förfrågan till @babladict och få tillbaka översättningar direkt.
– Det är en otrolig utmaning att hela tiden försöka ligga steget före tekniken, men det är fantastiskt
roligt att erbjuda användare det som de efterfrågar, kommenterar Dr. Andreas Schroeter, en av
grundarna bakom bab.la.
De nya svenska lexikonen är interaktiva och användarens delaktighet står i centrum. Varje användare
har möjlighet att själv föreslå nya översättningar, eller komplettera befintliga översättningar.
– Språk är levande. Med hjälp av miljoner användare världen över lyckas vi mycket snabbt få in nya
modeuttryck och fackspråkliga termer i lexikonen, säger Christopher Wendels vidare.
Den svenska hemsidan hittar du på:
http://sv.bab.la/

Om bab.la:
bab.la (http://bab.la) är en interaktiv språkportal som erbjuder bilinguala lexikon, glosövningar och
språktest med mera, helt gratis. För närvarande tillgänglig i 16 språk (svenska, engelska, kinesiska,
esperanto, franska, tyska, hindi, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska, spanska och
turkiska), arbetar sidan utifrån en wiki-modell som tillåter användare att bidra med innehåll och
kommentarer. bab.la grundades 2007 av Dr. Andreas Schroeter, Dr. Thomas Schroeter och Patrick
Uecker.
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