Vi reiser nordover - bab.la lanseres på norsk!

Hamburg, 21. januar 2013
Den interaktive språkportalen bab.la lanserer den norske versjonen sin i dag og inkluderer med dette norsk-engelsk
ordbok som sin 37nde språkkombinasjon. Etter relanseringen av sine ordbøker mai 2012, med hjelp av responsive
design, har bab.la gjort den norske versjonen tilgjengelig på tvers av alle enheter
"Norsk er nå det fjerde skandinaviske språket vi har lagt til i vår portal. Vi lanserte fire språk i 2012; tsjekkisk, finsk,
ungarsk og indonesisk, og startet det nye året med denne flotte norske versjonen av bab.la. Vi er veldig fornøyde og
trygge på at dette blir en suksess", sier Patrick Uecker, en av bab.la’s grunnleggere. "Det finnes allerede engelsk-norske
ordbøker på nett, men våre undersøkelser har vist at de ikke tilbyr det mangfoldet av produkter som bab.la gjør. Dette
gjelder for eksempel språkquizer, et aktivt forum og spill. Vi er veldig glade for å presentere vår språkportal til et helt
nytt publikum og for å si: Hei Norge!"
I Tillegg til oversettelser, grammatisk informasjon og synonymer, tilbyr bab.la også setningseksempler og
uttaleveiledning for bedre forståelse og brukervennlighet. I det norske forumet kan brukere stille spørsmål om norsk
språk, kultur og grammatikk samtidig som de kan få svar fra andre bab.la-brukere eller ta del i diskusjoner om staving og
bruk av norske ord og uttrykk.
Videre oppfordrer vi våre brukere til å bygge ordboken med oss. "Dette er bare begynnelsen på en fantastisk ordbok
ettersom våre brukere kan delta ved å foreslå egne oversettelser eller forbedre det eksisterende innholdet", forklarer
Meri Sørgaard, ansvarlig leder for den norske versjonen av ordboken. Hun legger til: "Språk forandrer seg hele tiden, og
hvem kan vel bedre holde styr på alle disse endringene enn millioner av brukere?".
Den norske versjonen av språkportalen bab.la finner du under http://babla.no
Om bab.la:
bab.la (http://bab.la/) er en interaktiv og gratis språkportal som tilbyr ordbøker på flere språk, gloseleksjoner,
språkquizer og språkspill. Foreløpig tilgjengelig på 24 språk (engelsk, arabisk, kinesisk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk,
esperanto, finsk, fransk, tysk, hindi, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk,
russisk, spansk, swahili, svensk og tyrkisk), opererer nettstedet etter en wiki-modell, slik at brukerne kan bidra med
innhold og tilbakemelding. bab.la ble grunnlagt i 2007 av Dr. Andreas Schroeter og Patrick Uecker.
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