Besökarnas favoritspråk enligt bab.la
Language World Cup 2015
(Hamburg, 5 november, 2015) bab.la language World Cup lanserades 2013 och syftet med tävlingen är
att ta reda på de mest populära språken bland våra användare. Tävlingen i år varade i 9 veckor och
innefattade 64 språk, dubbelt så många som i tidigare tävlingar. År 2013 vann engelska, 2014 polska
och nu är vi äntligen redo att presentera årets vinnare.
Årets bronsmedaljör är tyska, som i år kom in bland topp tre för första gången. Våra italienska
användare var väldigt entusiastiska och tack vare deras röster kom italienska på en andra plats.
Förstaplatsen av bab.la Language World Cup 2015 gick till franska. Språkets romantiska uttal och
raffinerade syntaktiska meningskonstruktioner har förtrollat våra användare och la langue de l’amour
är definitivt ett av de mest omtyckta språken bland våra bab.la-användare.
”Nyckelorden för bab.la language World Cup är mångfald och roligt. Mångfald eftersom språk över
hela världen deltog - och detta gjorde tävlingen väldigt internationell” säger projektledaren Benedetta
Montagnoli. ”Roligt eftersom eftersom responsen och engagemanget från våra användare är enastående,
vilket framgår då antalet röster var nästan 120.000.”
Segern för franska är ett bra exempel på den globala omfattningen av bab.la language World Cup
eftersom alla fransktalande länder kan rösta: “La francophonie är ett språk som går utöver landsgränser.
Det är en gemenskap mellan folk och kontinenter trots politiska spänningar av olika slag” säger online
marketing manager John Barré.
Resultaten och fullständig ranking av bab.la language World Cup 2015 hittar du här:
http://sv.bab.la/news/language-worldcup-2015
Om bab.la:
bab.la (http://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), platsen fungerar som en wiki-modell så att
användarna 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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