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01. 06. 2016 – 30. 06. 2016

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

Počet fanoušků k 30. 06. = 8618
Počet nových fanoušků = 147
Unlike = 21
Hlavní užívané jazyky = čeština 5489, angličtina 2266

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 24

TOP 3 nejvíce zobrazované

297 × 210 mm

1. Uhašené nedopalky od cigaret, prosím, dávejte do popelníků nebo do košů.
Děkujeme! #pomáhejtenám (10059 oslovených uživatelů)
2. Léto budiž pochváleno! Máme otevřeno i o prázdninách, podívejte se jak:
https://www.techlib.cz/cs/2772-oteviraci-doby. (8431 oslovených uživatelů)
3. Jsme rádi, že je knihovna plná. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěkná věc... Děkujeme
čtenářce za foto a moc prosíme: 1 člověk = 1 studijní místo. #narvano #cimrman #zkouskove
#studyhard (7782 oslovených uživatelů)
TOP 3 nejméně zobrazované
1. Naši kolegové z historického fondu připravují na muzejní noc zajímavou výstavu.
(879 oslovených uživatelů)
2. Roel van der Linden #muzejninoc #galerie #NTK
(759 oslovených uživatelů)
3. Poklady se otvírají. Už brzy. Během Pražská muzejní noc.
(623 oslovených uživatelů)

III. Reach & Engagement
Kliknutí (nejvíce kliknutí na příspěvek)
1. Jsme rádi, že je knihovna plná. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěkná věc... Děkujeme
čtenářce za foto a moc prosíme: 1 člověk = 1 studijní místo. #narvano #cimrman #zkouskove
#studyhard (3582 kliknutí)
2. Uhašené nedopalky od cigaret, prosím, dávejte do popelníků nebo do košů.
Děkujeme! #pomáhejtenám (506 kliknutí)
3. Děkujeme paní ministryni za návštěvu a jsme rádi, že se jí v NTK líbilo.
(481 kliknutí)
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Likes (nejvíce oblíbené příspěvky)
1. Jsme rádi, že je knihovna plná. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěkná věc... Děkujeme
čtenářce za foto a moc prosíme: 1 člověk = 1 studijní místo. #narvano #cimrman #zkouskove
#studyhard (59 likes)
2. Uhašené nedopalky od cigaret, prosím, dávejte do popelníků nebo do košů.
Děkujeme! #pomáhejtenám (54 likes)
3. Fotbalové zápasy UEFA Euro 2016 nyní můžete sledovat v parteru knihovny!
(44 likes)

Shares (sdílení příspěvků)
-

Počet příspěvků, které byly sdíleny uživateli = 5

Reakce na příspěvky
-

Celkem komentářů = 19

-

Počet skrytí článku = 13

-

Počet skrytí všech článků = 8

IV. Zprávy & Příspěvky na zdi
-

Počet soukromých zpráv/konverzací = 4
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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