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Abstract 
 The study seeks to explore the most widely famous 

Social Media Sites (SMSs) used in marketing of libraries’ 

services and resources of public libraries in United Arab 

Emirates. The study tackles the concept of Social Media 

Sites (SMSs), its important characteristics and 

advantages, and how they can be utilized in marketing of 

libraries’ services and resources. Within that, the two 

researchers adopted descriptive method in their study. 

The study also used the  

method of search field to study and analyse the aspects of 

benefits and show the services and activites that can be 

marketed through Social Media Sites (SMSs) in public 

libraries in UAE. 

The study’s results have indicated the positiveness of 

using social media sites in marketing libraries’ services 

and collections since such sites are widely and commonly 

used in the different public libraries in UAE. At the 

forefront of these sites is Facebook, followed by Twitter, 

YouTube, LinkedIn and Instagram, respectively. The 

current study has shown that the most important services 

and activities that can can be marketed and promoted 

through social media sites are the following: The 

publishing of updates and current events in the library, 

providing quick answers to the users’ inquiries, as well as 

sharing and participating in the video conferences and 

workshops that are organized in the library. Furthermore, 

the participants in the study have agreed on the fact that 

marketing library services through social media sites is 

more effective than using traditional methods due to the 

many features and potentials that the former has. The 

study comes out with a number of recommendations to 

market library services and resources via social media 

sites. 
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 ملخص
استخداماً  –أكثر مواقع التواصل االجتماعي  –تسعى الدراسة إىل الكشف عن 

وشهرًة يف تسويق خدمات وجمموعات املكتبات العامة بدولة اإلمارات العربية 
صل االجتماعي، وأىم خصائصها املتحدة. فتتناول الدراسة مفهوم مواقع التوا

ومميزاهتا، وكيف ميكن للمكتبات االستفادة منها يف تسويق خدماهتا ومواردىا. ويف 
إطار ذلك اعتمد الباحث يف دراستهما على املنهج الوصفي، يف وصف وحتليل 
مواقع التواصل االجتماعي، واإلمكانيات اليت توفرىا. كما قام الباحث باستخدام 

امليداين لدراسة وحتليل أوجو االستفادة، واخلدمات واألنشطة اليت أسلوب البحث 
ميكن تسويقها من خالل مواقع التواصل االجتماعي يف املكتبات العامة بدولة 

  اإلمارات العربية املتحدة.
وقد أظهرت نتائج الدراسة اإلجيابية يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف 

تبات، حيث تتمتع مواقع التواصل االجتماعي تسويق خدمات وجمموعات املك
بشهرٍة وانتشاٍر بشكل فعال يف املكتبات العامة بدولة اإلمارات، ويأيت يف مقدمة 

، مث موقع Twitter، يليو موقع Facebookىذه املواقع، موقع 
YouTubeوموقع ،LinkedIn  وموقع ،Instgram  بالرتتيب. كما

أظهرت نتائج الدراسة أيضًا بأن من أىم اخلدمات واألنشطة اليت ميكن استثمار 
مواقع التواصل االجتماعي يف تسويقها ىي: نشر املستجدات واألحداث اجلارية 
عن املكتبات، واإلجابات السريعة عن استفسارات املستفيدين. باإلضافة إىل 

عالوة على ذلك فقد  .ات وورش العمل املنفذةتقاسم ومشاركة فيديوىات املؤمتر 
أمجع املشاركون بالدراسة على أن تسويق خدمات املكتبات عرب مواقع التواصل 
االجتماعي يعد أكثر فعالية من الطرق التقليدية، نظرًا ملا يتمتع بو من مميزات 
وإمكانيات فعالة. وقد خرجت الدراسة بعدد التوصيات واملقرتحات العملية 

 ويق خدمات وجمموعات املكتبات عرب مواقع التواصل االجتماعي.لتس
 الكلمات الدالة:

تسويق خدمات املكتبات، اسرتاتيجيات التسويق، مواقع التواصل االجتماعي، 
 .املكتبات العامة.اإلمارات العربية املتحدة
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