Magyarul is elérhető a bab.la portál
(Hamburg, 2012. július 12.) A bab.la interaktív nyelvi portál bemutatja az oldal magyar nyelvű változatát,
valamint az új magyar-angol szótárat, mely a 34. bab.la szótár. 2012 májusában a bab.la valamennyi
szótárát újraindította; a reszponzív (vagyis a böngésző méretéhez igazodó) dizájn segítségével immár az
oldal teljes tartalma, beleértve a magyar verziót is, jól használható mobil eszközökön.
A cseh és a finn után ebben az évben a magyar a harmadik új nyelv, amelyen a bab.la oldal elérhetővé vált.
Európai vállalatként fontosnak éreztük, hogy nyissunk a magyar piac felé. Bár léteznek internetes magyarangol szótárak, kutatásaink azt mutatják, hogy ezek az oldalak nem kínálják az egyéb eszközök, például
nyelvi kvízek és játékok olyan választékát, mint a bab.la. „Izgatottan készülünk arra, hogy nyelvi portálunkat
egy teljesen új közönségnek mutassuk be ” - nyilatkozta Patrick Uecker, a bab.la egyik alapítója.
A bab.la szótárak nem csak fordításokat tartalmaznak, hanem szinonimákat is; feltüntetik a szófajt, valamint
példamondatokkal illusztrálják a szó helyes használatát. A magyar-angol fórumban a felhasználók
kérdéseket tehetnek fel a magyar és angol kultúráról, nyelvről, illetve például bizonyos szavak és kifejezések
pontos jelentéséről vagy nyelvtani jelenségekről.
Ezenkívül felhasználóinkat arra bíztatjuk, hogy vegyenek részt a szótár megalkotásában. „Ez még csak a
kezdet. Mivel portálunk a felhasználók hozzájárulására is épít, mindenki javasolhat új szavakat a szótárba,
illetve kiegészítheti a meglévő fordításokat.” - magyarázza Kulcsár Júlia, aki az oldal magyar változatáért
felelős. „Tudjuk, hogy a nyelvek folyamatosan változnak, és bízunk benne, hogy több milió felhasználónk
segít naprakészen tartani a szótárat.” – teszi hozzá.
A bab.la portál magyar változata itt található: http://hu.bab.la/
A bab.la portálról:
A bab.la (http://bab.la/) egy interaktív nyelvi portál, amely kétnyelvű szótárakat, online szókártyákat, nyelvi
kvízeket és játékokat kínál ingyenesen. Az oldal jelenleg 23 nyelven létezik (angol, arab, kínai, cseh, dán,
holland, eszperantó, finn, francia, német, hindi, magyar, olasz, japán, koreai, lengyel, portugál, román,
spanyol, szuahéli, svéd és török), és wiki-jellegű modellen alapul, vagyis lehetővé teszi, hogy a felhasználók
részt vegyenek az oldal megalkotásában, illetve fejlesztésében.
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