W 100 blogów dookoła świata – ogłaszamy wyniki
międzynarodowego konkursu na najlepszy blog o życiu za
granicą 2014
(Hamburg, 20 lutego 2014) 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, IX14).
Finałowa setka najlepszych blogów o zagranicznych doświadczeniach wyłoniona została w
tym roku spośród ponad 200 blogów nominowanych przez czytelników bloga Lexiophiles
oraz użytkowników portalu bab.la. W rankingu oddano w tegorocznej edycji prawie 4000
głosów – o 1000 więcej niż w zeszłym roku.
Trzy najlepsze blogi – O nome disso é mundo, NonSoloSissi i Live from Hamburg – to
doskonałe przykłady blogów opisujących radości, wyzwania i wspaniałe odkrycia wiążące się
z życiem za granicą. O nome disso é mundo to zbiór wywiadów z ludźmi, którzy zdecydowali
się na wyjazd za granicę – ciekawy wybór fascynujących osobowości i ich pasjonujących
historii. NonSoloSissi to blog, w którym Włoszka mieszkająca od lat w Austrii, przekonuje
swoich rodaków, że Wiedeń to więcej niż księżniczka Sissi. Live from Hamburg to kolejny blog
autorstwa Włoszki, która z kolei wybrała Hamburg w Niemczech na swój nowy dom. Można
więc powiedzieć, że jest sąsiadką portalu bab.la.
„Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono bardzo wiele blogów autorstwa ludzi, którzy
zdecydowali się zamieszkać za granicą na stałe. Czytając ich wpisy, szybko zauważamy, jak
bardzo różnią się ich doświadczenia od przygód blogerów na szkolnych lub studenckich
wymianach oraz praktykach zagranicznych.” – mówi Elisa Nagel, odpowiedzialna za
organizację konkursu. I dodaje: „Jest jednak coś, co łączy wszystkich uczestników konkursu –
radość i fascynacja przygodami z dala od domu, które udzielają się wszystkim czytającym te
wspaniałe blogi. To sprawia, że już teraz cieszymy się na nowe odkrycia w kolejnej edycji
konkursu w przyszłym roku.”
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-2014
Blog Lexiophiles i portal bab.la
Blog Lexiophiles (www.lexiophiles.com) 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 (http://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 24 językach (polski, angielski, arabski, chiński, czeski, duński,
esperanto, francuski, hindi, niderlandzki, hiszpański, indonezyjski, japoński, koreański,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, swahili, szwedzki, turecki, węgierski,
włoski). Portal bab.la założyli w 2007 roku Dr Andreas Schroeter i Patrick Uecker.
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