
 

 

Więcej niż zwykły słownik 
 

Ucz się, kochaj i ŻYJ językami 

 
(Hamburg, 14 lutego 2017) Nasz słownik, który już bardzo dobrze znasz, przybrał nie tylko 

nową szatę graficzną, ale także wzbogacił się o kilka nowych produktów. bab.la zamienia się 

w internetową społeczność miłośników języków obcych, a także wszystkiego, co dotyczy 

życia za granicą. 

Od wielojęzykowego słownika do globalnej społeczności 

 

Dziś świat nie ma granic – podróże, studia za granicą i praca w innym kraju są teraz na 

wyciągnięcie ręki. Każdego dnia decydujemy się na wyjazd z kraju, aby zdobyć bezcenne 

doświadczenie. Jednakże, zmiana kraju zamieszkania często staje się bardzo dużym 

wyzwaniem, któremu my, jako zespół bab.la, pomożemy stawić czoło.  

bab.la to wielojęzykowy, a przede wszystkim wielokulturowy zespół, i jesteśmy świadomi, jak 

nikt inny, co oznacza przeprowadzka i próba adaptacji w zupełnie obcym środowisku. 

Dlatego dostarczamy naszym użytkownikom jak najwięcej rzetelnych i użytecznych 

informacji o życiu w obcym państwie.  

Naszym celem jest budowanie mostów pomiędzy obywatelami świata, a, cóż, światem! 

I mamy nadzieję, że przyczynimy się do tego, by każdy mógł pokonać bariery językowe i 

kulturowe.  

Co więcej, stworzyliśmy w bab.la nie tylko magazyn, pełen porad i wskazówek dla chcących 

zdobywać świat, ale także uruchomiliśmy kolejne słowniki. Mamy zaszczyt przedstawić Wam 

słownik niderlandzko-niemiecki oraz wietnamsko-angielski, tym samym liczba naszych 

słowników urosła aż do 44! 

 
O bab.la: 

bab.la to interaktywny portal językowy i online magazyn dla expatów oferujący dwujęzyczne słowniki, artykuły 

o życiu za granicą, quizy i gry językowe, a to wszystko za darmo! Obecnie bab.la dostępne jest dla 28 języków 

(angielski, arabski, chiński, czeski, duński, niderlandzki, fiński, francuski, esperanto, niemiecki, grecki, hindi, 

węgierski, indonezyjski, włoski, japoński, koreański, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, 

suahili, szwedzki, tajski, turecki i wietnamski), strona działa w modelu wiki, pozwalając użytkownikom 

uczestniczyć w tworzeniu i komentowaniu treści. bab.la zostało założone w 2007 roku i od kwietnia 2015 jest 

częścią Oxford University Press. 
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