En ordbog med mere end bare ord
Lær, elsk og LEV sprog
(Hamborg, d. 13. februar, 2017) Den pålidelige ordbog, som vi alle kender er vokset. Dog
handler det denne gang ikke kun om endnu en tilgængelig sprogkombination: bab.la er blevet
til et online fællesskab for globale borgere, der ikke kun elsker sprog, men også brænder for
livet i udlandet.
Fra en flersproget ordbog til et fællesskab af globale borgere
Nu til dags kender verdenen ingen grænser – det har aldrig været så nemt at rejse jorden
rundt, studere eller arbejde i et andet land. Hver dag beslutter folk sig for at flytte til
udlandet, eftersom de ønsker sig udlandserfaring. Ikke desto mindre kan begyndelsen i en
fremmed omgivelse også være en udfordrende proces, der kan føre til usikkerhed. Her hos
bab.la er vi et internationalt og flersproget team og kender udmærket alle udfordringer, når
man flytter hjemmefra og til et andet land. Af netop denne grund er vores ultimative mål at
forsyne det stærkt voksende fællesskab af globale borgere med alt hvad de skal vide om
livet i et andet land. Vi vil bygge bro mellem dem og de destinationer, hvor de gerne vil hen.
Dermed håber vi til at bidrage til en gensidig forståelse på tværs af grænser uanset de
sproglige og kulturelle forskelle.
Derudover fortsætter bab.la med at udvide sidens indhold og nå flere bruge ved at tilføje to
ordbøger i denne måned: nederlandsk-tysk og vietnamesisk-engelsk. Dermed tilbyder bab.la
på 44 ordbøger.
Om bab.la:
bab.la (http://bab.la/) er en interaktiv sprogportal og et online fællesskab af verdensborgere, der tilbyder
tosprogede ordbøger, gloselektioner, sprogquizzer og sprogspil helt gratis. På nuværende tidspunkt er portalen
tilgængelig på 28 forskellige sprog (engelsk, arabisk, kinesisk, tjekkisk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk,
esperanto, tysk, græsk, hindi, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk,
rumænsk, russisk, spansk, swahili, svensk, thai, tyrkisk og vietnamesisk). Siden opererer med en wiki-lignende
model, som tillader brugerne at bidrage med indhold og feedback. bab.la blev grundlagt i 2007 og er siden
2015 en del af Oxford Dictionaries familien, som hører til Oxford University Press.
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