
 

Opdag de populæreste sprog med bab.las 

verdensmesterskab i sprog 2016 

(Hamborg, den 09.11.2016) Siden 2013 blev verdensmesterskabet lanceret hvert år. Formålet er at 

finde verdens populæreste sprog. Efter 10 ugers hård konkurrence mellem de 64 deltagende sprog, er 

vi nu klar til at afsløre at polsk har vundet: http://da.bab.la/nyheder/language-worldcup-2016. 

”Sproget betragtes som et af de sværeste i Europa. Takket være de entusiastiske brugere, som har 

afgivet deres stemme, viser resultatet at polakkerne taler de populæreste sprog”, siger Weronika 

Jaszcz, den polske Content Manager. ”Personligt er jeg også lykkelig over at kunne dele skønheden af 

mit sprog over hele verdenen”, siger Karolina Gorak, som er polsk Content Assistant, og tilføjer ”Det 

er dejligt at se, hvordan kendskabet og populariteten af det sproget stiger. Jeg håber at det opmuntrer 

folk til at lære dette charmerende, men samtidigt svære sprog”.  

Italiensk og tysk fik anden og tredje pladsen. Begge sprog fortsætter med at være to af de sværeste 

modstandere hvert år, på grund af den betingelsesløse støtte af deres modersmåltalende. 

Endnu en gang er bab.la stolt over at være ambassadør for flersprogethed. ”Hvis vi gør vores brugere 

opmærksomme på sprog, som de ikke kender, fra et fjernt land, har vi opfyldt vores pligt”, fortæller 

Tamara Muñoz, der er Project Manager. 

Om bab.la: 

bab.la (http://bab.la/) er en interaktiv sprogportal, der tilbyder tosprogede ordbøger, gloselektioner, 

sprogquizzer og sprogspil helt gratis. På nuværende tidspunkt er portalen tilgængelig på 28 forskellige 

sprog (engelsk, arabisk, kinesisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, esperanto, finsk, fransk, tysk, græsk, hindi, 

ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, spansk, 

swahili, svensk, thai, tyrkisk og vietnamesisk) og fungerer på en model, der er wiki-lignende, som 

tillader brugerne at bidrage til indholdet og med feedback. bab.la blev grundlagt i 2007 af Dr. Andreas 

Schroeter og Patrick Uecker. Siden april 2015, har bab.la været en del af Oxford ordbøgerne på Oxford 

University Press. 
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