Odkryj najpopularniejsze języki z
Językowym Mundialem 2016 od bab.la
(Hamburg, 9 listopada 2016 r.) Organizujemy Językowy Mundial bab.la od 2013 roku po to, aby
dowiedzieć się, jakie języki są najbardziej popularne na świecie. W tym roku po dziesięciu
tygodniach zajadłej rywalizacji pomiędzy 64 językami, język polski zaklasyfikował się jako
bezsprzeczny zwycięzca, już po raz drugi w historii turnieju:
http://pl.bab.la/niusy/language-worldcup-2016
„Język polski uważa się za jeden z najtrudniejszych języków w Europie. Mimo to, w tym roku,
dzięki oddaniu naszych zagorzałych użytkowników, głosujących runda po rundzie, wynik
Językowego Mundialu ponownie udowodnił, że również Polacy posługuja się popularnym
językiem. Jeśli chodzi o mnie, niezmiernie cieszy mnie fakt, że mogę dzielić się prawdziwym
pięknem mojego ojczystego języka na całym świecie” przyznaje menedżer polskiego kontent
marketingu, Weronika Jaszcz. Karolina Górak, asystentka polskiego kontentu marketingu zgadza
się z powyższymi słowami i dodaje: „Satysfakcjonującym jest fakt, że język polski staje się coraz
bardziej popularny i rozpoznawalny w innych krajach, nie tylko w Europie. Mam nadzieję, że
zachęci to więcej ludzi do nauki tegoż trudnego, ale czarującego języka”.
Język włoski i niemiecki zdobyły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Każdego roku są
to najgroźniejsi przeciwnicy, bez wątpienia dzięki nieocenionemu wsparciu ze strony ich
użytkowników.
Po raz kolejny bab.la dumne jest z faktu pełnienia roli ambasadora wielojęzyczności.
„Jeżeli uda nam się uświadomić choćby część naszych użytkowników o istnieniu jakiegoś języka,
którym ludzie posługują się w odległej krainie po drugiej stronie globu, to wtedy możemy
powiedzieć, że wypełniliśmy swoją powinność”, twierdzi menedżer projektowy, Tamara Muñoz.

O bab.la:
Bab.la (http://bab.la) to interaktywny portal językowy oferujący dwujęzyczne słowniki, lekcje
słownictwa, quizy i inne gry językowe, wszystko absolutnie bezpłatnie. Obecnie bab.la dostępne jest w
28 językach (język angielski, arabski, chiński, czeski, duński, esperanto, fiński, francuski, grecki, hindi,
hiszpański, indonezyjski, japoński, koreański, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski,
rosyjski, rumuński, suahili, szwedzki, tajski, turecki, węgierski, wietnamski i włoski). Strona opiera się
na modelu wiki, który umożliwia użytkownikom komentować i współtworzyć stronę wraz z nami.
Twórcami projektu językowego bab.la, który powstał w 2007, są Andreas Schroeter i Patrick Uecker.

W kwietniu 2015 roku portal bab.la dołączył do grona słowników Oxford, gdy firma bab.la stała się
częścią Oxford University Press.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z: tamara@bab.la
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