bab.la połączy teraz polski i rosyjski!

(Hamburg, 4 lutego 2014) Interaktywny portal językowy bab.la ma przyjemność przedstawić słownik polsko-rosyjski – to
już trzydziesty ósmy słownik w naszej ofercie! Po sukcesie słowników polsko-angielskiego i polsko-niemieckiego portal
bab.la postanowił poszerzyć swoją ofertę o słownik polsko-rosyjski.
— Słownik polsko-rosyjski to już trzecia para językowa w połączeniu z polskim — mówi Joanna Maschke, szef redakcji.
— Na rynku dostępnych jest już kilka słowników polsko-rosyjskich online, ale my zdecydowaliśmy się zaoferować
bardziej kompleksowy produkt, prezentując na przykład formy odmian czasowników, zarówno polskich, jak i rosyjskich,
a także tysiące przykładów ilustrujących tłumaczenia poszczególnych słów. Bardzo cieszy nas, że trafimy teraz do
szerszego grona odbiorców i nareszcie będziemy mogli powiedzieć: „Мы любим русский язык!”
Oprócz tłumaczeń, wskazówek gramatycznych i wyrazów bliskoznacznych, bab.la wyświetla także przykłady zdań, które
pomagają w lepszym zrozumieniu danego słowa oraz informacje dotyczące wymowy. Na forum użytkownicy mogą
omawiać tematy związane z językami polskim i rosyjskim, uzyskać pomoc związaną z gramatyką, słownictwem oraz
idiomami, a także dzielić się pasją związaną z kulturą krajów, w których te języki są używane.
Co najważniejsze, zachęcamy użytkowników, by tworzyli słownik wraz z nami. — Nasz nowy słownik zawiera już
pokaźną bazę najczęściej wyszukiwanego słownictwa — wyjaśnia Wojciech Gutkiewicz, redaktor słownika polskorosyjskiego. — Niemniej, kolejne słowa są uzupełniane na bieżąco. Nasi użytkownicy mogą aktywnie brać w tym udział
poprzez sugerowanie nowych tłumaczeń i uzupełnianie już istniejących, pomagając w ten sposób w nauce języka
rosyjskiego innym.
Słownik polsko-rosyjski na portalu bab.la dostępny jest pod adresem: http://pl.bab.la/slownik/polski-rosyjski/
O portalu bab.la:
bab.la (http://bab.la/) to interaktywny portal językowy, oferujący bezpłatne słowniki dwujęzyczne, lekcje słownictwa
oraz quizy i gry językowe. Strona jest obecnie dostępna w 24 językach (angielski, arabski, chiński, czeski, duński,
esperanto, francuski, hindi, niderlandzki, hiszpański, indonezyjski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski,
portugalski, rosyjski, rumuński, swahili, szwedzki, turecki, węgierski, włoski) i opiera się na modelu wiki, pozwalając
użytkownikom na dodawanie treści i komentarzy. Portal bab.la założyli w 2007 roku dr Andreas Schroeter i Patrick
Uecker.
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