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Kütüphane Otomasyon Sistemi (www.katalog.amasya.edu.tr) işlevsel ve kullanıcı dostudur.
Kütüphane personeli güler yüzlü ve çözüm odaklıdır
Uluslararası yayınevlerinden tam metin erişim sağlanabilen elektronik kaynak sayısı yeterlidir.
Elektronik kaynaklar için evden bağlantı/Proxy iyi işleyen bir hizmettir.
Veritabanları Toplu Tarama arayüzü elektronik kaynak araştırmalarını kolaylaştıran bir hizmettir.
Kütüphane web sayfası kullanışlı ve günceldir.
Kütüphane kaynaklarını kullanabilmek için düzenlenen etkinlik ve eğitimler yararlıdır.
Kütüphaneye e-posta, sosyal medya, telefon, web sitesi vd. aracılığı ile ilettiğim istek, talep ve sorularıma zamanında ve açıklayıcı
cevaplar verilmektedir.
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Gerçekten isteklerimize duyarlı bir kütüphane hizmetleri şubesi bulunmaktadır. Teşekkür ederiz.
Sürekli gelişiyor olması memnuniyet verici.
Amasya Üniversitesi kütüphanemiz personeline güler yüz, ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederiz.
Çok güzel.
Kütüphane yönetiminin meseleye yaklaşımını çok olumlu buluyorum. Başarılar dilerim.
Kütüphane tarafından sağlanan imkanlar yararlananlar için fazlasıyla yeterlidir. Kütüphane yetkilileri aktif bir şekilde yeni imkanlar ve
etkinlikler hakkında bilgilendirmeler yapmaktadır. Böylece tüm yeniliklerden haberdar olmaktayız. Bundan çok memnun olduğumu
belirtmek isterim. Ancak herkesin kullanımını arttırmak, araştırma, ders çalışma ve okuma alışkanlığını pekiştirmek için teşvik edici
etkinlikler arttırılabilir. Belki bir akademisyen eşliğinde ayda bir tekrarlanan okuma günleri oluşturulabilir. Katılımcı say ısı sınırlandırılıp, bu
etkinliğe uygun bir salonda (kişi sayısı, gürültü vb. durumlar) yüz yüze ya da çevrimiçi olarak bu etkinlik gerçekleştirilebilir. Bir kitap
seçilerek, belli bir zaman diliminde okunabilir ve tartışılması için bir araya gelinebilir. İlerleyen dönemde kitap seçimi iç in oylama yapılabilir
(Örneğin; Türk Edebiyatı Klasikleri arasından). Aynı şekilde yazar tanıtımı yapılabilir. Türkiye ve dünyadaki kütüphanelerin tanı tımı
yapılabilir. Dönem başlarında gönüllüler (akademik/idari personel, son sınıf öğrencileri) eşliğinde kütüphane kullanımına yön elik
bilgilendirme turu yapılabilir.
Fiziki imkan olsun, kaynaklar olsun hepsi önemli tabi ki ancak buraya insan geldiğinde başta öğrencilerle arkadaş gibi olan d aire başkanı
İlhami Bey ve ekibinin öğrencilere sıcak bir ortam sunmaları, güler yüzlü olmaları, kütüphanenin en belirgin, en güzel, en özel özelliğidir.
Teşekkür ederiz.
Kütüphane personeli son derece özverili çalışıyor.

