Upptäck världens populäraste språk med bab.la
Language World Cup 2016
(Hamburg, November 9th, 2016) bab.la Language World Cup har ordnats årligen sedan år 2013 med
syftet att hitta det mest populära språket i världen. Efter 10 veckor av intensiva dueller mellan 64 språk,
kammade polska hem vinsten. Detta är andra gången i turneringens historia som polska tar hem
segern. Här kan ni se hela resultatlistan: http://sv.bab.la/nyheter/language-worldcup-2016
”Det anses vara ett av de svåraste språken i Europa. Men i år bevisade bab.la Language World Cup än
en gång att polackerna också talar det mest populära språket”, säger vår polska Content Manager
Weronica Jaszcz. ”Jag är väldigt glad att kunna dela mitt vackra modersmål med hela världen”.
Karolina Gorak, vår polska Content Assistant, håller med och tillägger: ”Det är verkligt givande att se
det polska språket öka i popularitet och få uppskattning runt hela världen. Jag hoppas att detta
kommer att uppmuntra människor att lära sig detta utmanande men charmiga språk”.
Italian and German were the runners-up, taking second and third place respectively. These two remain
among the strongest opponents to beat every year, thanks to the unconditional support from their
speakers.
På andra respektive tredje plats hittar vi italienska och tyska. Dessa två befinner sig i toppen år efter
år, tack vare stödet från deras talare.
bab.la är stolt att fungera som ambassadör för flerspråkighet. ”Om vi lyckas göra några av våra
användare medvetna om ett nytt språk som talas i någon avlägsen region på andra sidan jorden, så har
vi fullgjort vår plikt”, säger Project Manager Tamara Muñoz.
Om bab.la:
bab.la (http://sv.bab.la/) är en interaktiv språkportal som erbjuder tvåspråkiga ordböcker,
glosövningar, olika quiz och språkspel helt gratis. För närvarande finns bab.la på 28 olika språk
(engelska, arabiska, kinesiska, tjeckiska, danska, holländska, esperanto, finska, franska, tyska, grekiska,
hindi, ungerska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska, rumänska,
ryska, spanska, swahili, svenska, thailändska, turkiska och vietnamesiska). Webbplatsen fungerar som
en wiki-modell så att användare kan bidra med innehåll och feedback. bab.la grundades år 2007 av Dr
Andreas Schroeter och Patrick Uecker. Sedan april 2015 har bab.la varit en del av Oxford Dictionaries
vid Oxford University Press.
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