
Labdien, cienījamie studenti un docētāji! 

Vēlamies informēt par darba kārtību, kādā Banku augstskolas bibliotēka sniegs pakalpojumus jaunajā studiju
semestrī.

Grāmatas līdzņemšanai būs iespējams pasūtīt attālināti ar e-pasta starpniecību un izmantojot elektronisko
katalogu. Informācija par kārtību, kādā pasūtīt un saņemt grāmatas, atrodama zemāk.

Bibliotēka ir atvērta apmeklētajiem pēc iepriekšēja pieraksta bibliotēkas darba stundās. Pieteikties
bibliotēkas apmeklējumam var, rakstot uz e-pastu biblioteka@ba.lv vai pa tālruni 67387314. Pieteikumā jānorāda
laiks, kurā plānojat ierasties šo darba stundu ietvaros:

P-C: 12:00-18:00
P: Slēgts

S: 12:00-18:00
Sv: Slēgts

Banku augstskolas bibliotēka piedāvā attālināti izmantot zinātnisko rakstu datubāzes. Lai tām piekļūtu, ir
jāizmanto VPN pieslēgums. Šeit pieejama video pamācība, kā to uzstādīt.

Informācija par Banku augstskolā esošām datu bāzēm 
https://bais.ba.lv/New/CS/Documents/Library.aspx
 

Par bibliotēkas pakalpojumiem 

Darba laiks

Datubāžu izmantošana

https://ej.uz/BAVPN
https://bais.ba.lv/New/CS/Documents/Library.aspx


3.Bibliotēkas darbinieki ar e-pasta starpniecību Jūs informēs, kurā laikā grāmatu varēsiet saņemt Banku
augstskolas 1.stāvā (vai arī vienojoties par grāmatu saņemšanu lasītavā).

4.Grāmatas jānodod Banku augstskolas 1.stāva plauktā, uzrakstot e-pastu par nodošanu uz e-pasta adresi
biblioteka@ba.lv

Ja izmantojat personalizētu kontu bibliotēkas elektroniskajā katalogā, grāmatas var pasūtīt tajā; grāmatu
saņemšana tiks organizēta augstāk aprakstītajā veidā.

Jautājumiem par bibliotēkas pakalpojumiem e-pasts saziņai ar bibliotēku ir biblioteka@ba.lv, tālruņa numurs:
+371 67387314.

 

Līdzņemšanai pasūtītās grāmatas var saņemt BA galvenās ēkas 1. stāvā pie ieejas durvīm īpaši izvietotā
grāmatu izsniegšanas / nodošanas plauktā. Iepriekšēji piesakoties vizītei bibliotēkā, tās var tikt izsniegtas arī
bibliotēkas lasītavā.

Lai iegūtu nepieciešamo grāmatu no Banku augstskolas bibliotēkas (ja Jums nav personalizēta konta
bibliotēkas elektroniskajā katalogā), aicinām veikt šādas darbības  

1.bibliotēkas elektroniskajā katalogā Alise http://alise.ba.lv/Alise/lv/home.aspx izvēlēties nepieciešamo grāmatu
(nav nepieciešams reģistrēties) 

2.uzrakstīt vēstuli uz e-pasta adresi biblioteka@ba.lv un pasūtīt grāmatu, norādot informāciju no kataloga Alise.
Piemēram:   
AUTORS Andreini, D. 
NOSAUKUMS Business Model Innovation : From Systematic Literature Review to Future Research Directions /
Daniela Andreini & Cristina Bettinelli ; Societa Italiana di Management. 
IZDEVĒJS/GADS New York, NY, Springer, c2017 

 

Kā pasūtīt grāmatas bibliotēkā? 

mailto:biblioteka@ba.lv
mailto:biblioteka@ba.lv
http://alise.ba.lv/Alise/lv/home.aspx
mailto:biblioteka@ba.lv
http://alise.ba.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=auth&op0=%25LIKE%25&val0=Andreini%2c+D.&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=
http://alise.ba.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=Springer&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=

