Polski blog w pierwszej trójce międzynarodowego
rankingu na najlepszy blog o życiu za granicą 2015

(Hamburg, 18 lutego 2015) Blog Lexiophiles oraz portal językowy bab.la ogłaszają wyniki
tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu na najlepszy blog o życiu za granicą
(International Exchange and Experience Blogs Competition, IX15).
W tym roku najlepsze blogi o zagranicznych doświadczeniach wybrane zostały spośród
ponad 300 kandydatów nominowanych przez czytelników bloga Lexiophiles oraz
użytkowników portalu bab.la. Ranking opiera się na ponad 5000 głosów oddanych przez
czytelników z całego świata. Liczba nominacji i oddanych głosów była w tegorocznej edycji
znacznie wyższa, niż w zeszłym roku, co potwierdza, że nasz konkurs z każdym rokiem
spotyka się z większym zainteresowaniem i zaangażowaniem blogerów i czytelników.
Trzy najlepsze blogi – E-Dublin, Języki i podróże i 10 maanden naar Engeland to doskonałe
przykłady blogów opisujących radości, wyzwania i wspaniałe odkrycia wiążące się z
podróżami i życiem za granicą.
Polski blog Języki i podróże to idealne miejsce dla poszukujących inspiracji, motywacji i
skutecznych sposobów na naukę języków obcych oraz zainteresowanych podróżami.
E-Dublin to blog-niezbędnik dla Brazylijczyków mieszkających lub dopiero planujących swój
wyjazd do Irlandii. 10 maanden naar Engeland to blog ucznia z Holandii na wymianie szkolnej
w Bristolu. Zwycięzcy otrzymają bony na kurs językowy ufundowane przez Sprachcaffe.
„W tym roku nasz konkurs spotkał się z jeszcze większym zainteresowaniem i echem niż w
poprzednich latach, co bardzo motywuje nas do dalszej pracy. Bardzo chcielibyśmy mieć
wkład w tworzenie globalnej społeczności ludzi ciekawych świata i wolnych od uprzedzeń.” –
mówi Benedetta Montagnoli, odpowiedzialna za organizację konkursu. I dodaje:
„Otrzymaliśmy również liczne wiadomości od zwycięzców poprzednich edycji konkursu, w
których dzielą się z nami swoimi doświadczeniami i zapewniają, że nasz ranking otwarł przed
nimi wiele nowych możliwości. Cieszy nas to bardzo i sprawia, że z niecierpliwością czekamy
na kolejne edycje naszego konkursu.”
Ranking najlepszych blogów o życiu za granicą wraz z mapą Google z zaznaczoną lokalizacją
wszystkich finalistów można znaleźć pod adresem:
http://en.bab.la/news/top-100-international-exchange-experience-blogs-2015
Blog Lexiophiles i portal bab.la
Blog Lexiophiles jest częścią internetowego portalu językowego bab.la. Blog jest redagowany
w wielu językach przez autorów z całego świata i podejmuje różnorodne tematy językowe i
kulturowe.
bab.la to interaktywny portal językowy oferujący słowniki online, testy i gry językowe, forum
o językach obcych, zwroty i rozmówki oraz program do nauki słówek.
Obecnie strona dostępna jest w 27 językach (polski, angielski, arabski, chiński, czeski, duński,
francuski, grecki, hindi, niderlandzki, hiszpański, indonezyjski, japoński, koreański, niemiecki,
norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, suahili, szwedzki, tajski, turecki, węgierski,
wietnamski, włoski). Portal bab.la założyli w 2007 roku Dr Andreas Schroeter i Patrick
Uecker.
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