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01. 02. 2016 – 29. 02. 2016

I. Fanoušci (uživatelé, kteří označili stránku „To se mi líbí“)
-

Počet fanoušků k 31. 01. = 8110
Počet nových fanoušků = 148
Unlike = 28
Hlavní užívané jazyky = čeština 5214, angličtina 2126

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 11

TOP 3 nejvíce zobrazované

297 × 210 mm

1. Dnes se poprvé sešla Knihovní rada NTK. Jejím cílem je společná strategie budování a správy
fondu integrované knihovny NTK a partnerských institucí (ČVUT, ČZU, ÚOCHB a VŠCHT).
(4674 oslovených uživatelů)
2. Kdo by se s tím tahal… I vašim zavazadlům bude líp v šatně (1. NP) nebo ve žluté skříňce. 
(4664 oslovených uživatelů)
3. UPDATE: Registrace individuálních studoven letní semestr skončila. Výherce budeme
kontaktovat. Více na webu: https://www.techlib.cz/…/2700-rezervace-individualni-studov…
(4391 oslovených uživatelů)
TOP 3 nejméně zobrazované
1. Již zítra v #NTKino! (1412 oslovených uživatelů)
2. Informaci o tom, že máte na centrálním pultu připravenou k vyzvednutí rezervovanou publikaci
nebo knihu objednanou ze skladu, Vám nově pošleme i formou SMS. (Fotky:
http://quest.eb.com/) (1917 oslovených uživatelů)
3. NTKino dnes promítá videoart a záznamy performací z cyklu #HateFreeArt.
(1466 oslovených uživatelů)

III. Reach & Engagement
Kliknutí (nejvíce kliknutí na příspěvek)
1. Co byste rádi našli v našich jídelních automatech? Hlasovat i doplňovat své nápady můžete
zde: http://bit.ly/Aby_vam_chutnalo (1162 kliknutí)
2. Údržba podlah v NTK bude probíhat do neděle 17. 1. včetně… (355 kliknutí)
3. Plné texty e-knih z edice CZ.NIC nyní na jedno kliknutí z katalogu NTK.
http://bit.ly/eknihy_edice_cznic (2267 kliknutí)
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Likes (nejvíce oblíbené příspěvky)
1. Ředitel NTK Martin Svoboda a předseda Wikimedia Česká republika Vojtěch Dostál v pondělí
15. 2. 2016 podepsali smlouvu o spolupráci. Kromě součinnosti při využívání historických
digitalizovaných materiálů z fondů NTK vystavených v digitální knihovně
http://kramerius.techlib.cz NTK a Wikimedia chystají společné akce, semináře, práce s daty.
(foto: Gampe, CC-BY-SA 4.0) (17 likes, 4 likes u sdílení)
2. Kdo by se s tím tahal… I vašim zavazadlům bude líp v šatně (1. NP) nebo ve žluté skříňce. 
(14 likes)
3. Plné texty e-knih z edice CZ.NIC nyní na jedno kliknutí z katalogu NTK.
http://bit.ly/eknihy_edice_cznic (11 likes, 3 likes)

Shares (sdílení příspěvků)
-

Počet příspěvků, které byly sdíleny uživateli = 5

Reakce na příspěvky
-

Celkem komentářů = 6

-

Počet skrytí článku = 2

-

Počet skrytí všech článků = 4

297 mm

Negative feedback

IV. Zprávy & Příspěvky na zdi
-

Počet soukromých zpráv/konverzací = 2
Počet příspěvků na zdi = 0
Počet příspěvků na zdi, na které byla nutná reakce = 0
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V. Výběr z příspěvků
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