Att söka FN-material - en översiktlig guide

Universitetsbiblioteket är depåbibliotek för FN, vilket innebär
att vi får ett brett urval av publikationer utgivna av FN:s
huvudorgan och vissa underorgan. Det här är en
sammanfattande lista som visar var man kan hitta olika
typer av FN-material, både elektroniskt och i pappersform.

FN-litteratur på UB kan stå i:
•
•
•

Öppen Samling (ÖS) på 3:e våningen, på relevant hylla, t.ex. Ob Internationella relationer.
slutna magasin eller depå, vilket måste beställas i förväg i LUBcat. FN-dokument (i stencilform,
se 1. och 2.) står i depå och måste i de flesta fall beställas med handskriven blankett, hyllsignatur
Obf Docum.
referenssamlingen (Ref.) - uppslagsböcker och liknande på bottenvåningen hylla Obf, Ob eller
Oi (statistik).

Olika typer av FN-material:
1. Dokument med känd dokumentsymbol
2. Dokument i särskilda ämnen
3. Fördrag, konventioner etc.
4. Förkortningar
5. Mötesprotokoll
6. Organ och institutioner i FN
7. Pressmeddelanden och nyheter
8. Publikationer utgivna av FN för allmänheten (med Sales number)
9. Resolutioner
10. Röstningsinformation
11. Tal
12. Årsrapporter från olika FN-organ
13. Övrig litteratur om FN
14. Mer information och hjälpmedel
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1. Dokument med känd dokumentsymbol ("UN Documents")
(ex: A/C.4/45/2/Add.2 eller S/2004/604).
Hur fungerar dokumentsymbolerna? Se http://research.un.org/en/docs/symbols

•

Sök i United Nations Digital Library https://digitallibrary.un.org/.Här finns alla dokument i fulltext

•

1993-.
Sök i Official Documents (ODS) http://documents.un.org/ (sökrad Symbol). Här finns alla
dokument i fulltext 1993-.

•
•

Se också huvudorganens nyare dokument på http://www.un.org/en/documents/index.html
Sök i UNBISnet (UN Bibliographic Information System) http://unbisnet.un.org/ 1979- index, kan

•

UB har ett antal FN-dokument, men bara ett fåtal dokument är registrerade i katalogen LUBcat.
Beställes genom att fylla i beställningsblankett "på chans" - de står i depå hyllsignatur Obf

också vara fulltext 1992- (använd sökrad UN Document symbol).

Docum.
Obs. följande förkortningar är inte dokumentsymboler men återfinns ofta i fotnötter etc.:
GAOR = General Assembly Official Records
ESCOR = Economic and Social Council Official Records
SCOR = Security Council Official Records
TCOR = Trusteeship Council Official Records
Official records kan beställas fram från UB depå hyllsignatur Obf Official Records eller hittas i
databaserna Digital Library eller ODS om man kan titeln eller dokumentsymbolen.

2. Dokument i särskilda ämnen
•

Sök i United Nations Digital Library https://digitallibrary.un.org/. Här finns alla dokument i fulltext

•

1993-.
Sök i Official Documents (ODS) http://documents.un.org/.Här finns alla dokument i fulltext 1993-.

•

Sök i UNBISnet http://unbisnet.un.org/ 1979- index.

•

Se också Global Issues för ämnesindelade länkar på nätet http://www.un.org/en/sections/issues-

•

depth/global-issues-overview/
Yearbook of the United Nations 1946- http://unyearbook.un.org/. Den står också i UB:s

•

återger de viktigaste dokumenten.
Dokument i olika ämnen förtecknas också i Index to Proceedings: Economic and Social Council

referenssamling hylla Obf . Sammanfattar FN:s arbete inom olika områden och hänvisar till eller

1953-, General Assembly 1950-, Security Council 1964- . Se https://library.un.org/indexproceedings/ eller UB:s referenssamling hylla Obf.
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3. Fördrag, konventioner etc.
(alla överenskommelser gjorda mellan FN-medlemsstater måste registreras hos FN:s sekretariat).
•

Sök I United Nations Treaty Collection http://treaties.un.org, fulltext 1946 - f.n. ca 2009, med

•

status & ratificering. UB har också den tryckta United Nations Treaty Series (UNTS) i depå.
Det kan gå fortare att hitta vissa fördrag i denna lista: Declarations and Conventions Contained
in General Assembly Resolutions http://www.un.org/documents/instruments/docs_en.asp

•

Ozmanczyk: Encyclopedia of the United Nations and international agreements (2003)

•

referensbiblioteket hylla Ob - ett urval.
World encyclopedia of peace (1999) vol. VI Treaties referenssamlingen hylla Ob - ett urval

•

konventioner finns här.
Encyclopedia of human rights (1996) referenssamlingen hylla Oc - ett urval.

4. Förkortningar
•

Alfabetisk lista över FN-förkortningar (eng/dan/sve)
http://www.unric.org/html/swedish/glossary/list.htm

5. Mötesprotokoll
Protokollen har ofta PV i dokumentsymbolen. Ex i generalförsamlingen A/58/PV.16 eller
säkerhetsrådet S/PV.4891. För vissa organ finns istället sammanfattningar (summary record) med
suffixet SR ex: E/CN.4/Sub.2/2004/SR.20 .
•

Sök i United Nations Digital Library https://digitallibrary.un.org/. Här finns alla dokument i fulltext

•

1993-.
Sök i United Nations Official Documents (ODS) http://documents.un.org/ 1993- fulltext. Går ej
att söka som dokumenttyp här. Sök trunkerat i avancerad sökning (välj Symbol truncation: vänster

•

och höger!) med PV på sökraden Symbol, kombinerat med ett valfritt ämne.
Sök i UNBISnet http://unbisnet.un.org/ 1979- index och 1992- fulltext. Sökning går att begränsa till
Meeting records.

•
•

Se nyare protokoll i nummerordning på http://www.un.org/en/documents/index.html
Förtecknas i Index to Proceedings: Economic and Social Council 1953-, General Assembly
1950-, Security Council 1964- . Se https://library.un.org/index-proceedings/ eller UB:s

•

referenssamling hylla Obf.
Ingår i Official Records 1946-. Måste beställas fram från UB depå hyllsignatur Obf Official
Records.
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6. Organ och institutioner i FN
•

Länkar till alla FN-organ http://www.unsceb.org/directory

7. Pressmeddelanden och nyheter från FN
•

United Nations Digital Library 1995-: https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Press+releases

•

Senaste pressmeddelandena: https://www.un.org/press/en

•

Senaste nytt från FN: http://www.un.org/news/

8. Publikationer utgivna av FN för allmänheten ("Sales publications")
Alla har ett unikt Sales number. Ex: E.04.IX.1
•

Börja med att söka i vår lokala bibliotekskatalog LUBcat eller den nationella katalogen LIBRIS.

•

Finns det ej i LUBcat, bör det kunna fjärrlånas från andra bibliotek.
Sök i UN iLibrary http://www.un-ilibrary.org/ .

•

Sök i UNBISnet http://unbisnet.un.org/ 1979- - index till samlingar på FN:s bibliotek i New York
och Genève.

9. Resolutioner
Beslut i FN:s organ (ex. på dokumentsymbol: A/RES/52/91). Är inte juridiskt bindande för
medlemsländerna, men säkerhetsrådet har makten att göra sina resolutioner bindande.
•

Sök i United Nations Digital Library https://digitallibrary.un.org/. Här finns alla resolutioner i

•

fulltext från början 1946-.
Sök i United Nations Official Documents (ODS) http://documents.un.org/ 1946- finns i fulltext

•

(slutlig version i resolutionsdelen, annars finns alla i UN Documents-delen).
Sök i UNBISnet http://unbisnet.un.org/ 1946- finns i fulltext. Sökning går att begränsa till

•
•

Många resolutioner finns också på http://www.un.org/en/documents/index.html
Yearbook of the United Nations 1946- http://unyearbook.un.org/. Står också i referenssamlingen

•

hylla Obf. Återger viktiga resolutioner (index i slutet).
Resolutions and statements of the United Nations Security Council (1946-1992): a thematic

resolutioner.

guide star I referenssamlingen hylla Obf.
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10. Röstningsinformation om resolutioner
Not. de flesta resolutioner tas utan omröstning i General Assembly.
•

Sök I United Nations Digital Library https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Voting+Data .

•

Här finns röstningsdata General Assembly 1946-, Security Council 1946- .
Sök i UNBISnet http://unbisnet.un.org/ (Voting Records) General Assembly 1946-, Security

•

Council 1946- .
Index to Proceedings: General Assembly 1976-, Security Council 1976- referenssamlingen hylla
Obf.

•
•

Tidigare röstningsinformation finns i mötesprotokollen.
En lista over inlagda veton i Security Council 1946-2004 finns i dokument A/58/47 - det kan
sökas fram på dokumentsymbolen i ODS.

11. Tal
•

Sök I United Nations Digital Library https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Speeches . Här

•

finns General Assembly 1983-, Security Council 1964-, Economic and Social Council 1979-.
Sök i UNBISnet http://unbisnet.un.org/ (Index to Speeches) 1983- index, länkar till fulltext
(sökalternativ talare, land, ämne, datum etc.). General Assembly 1983-, Security Council 1964-,

•

Economic and Social Council 1977-.
Förtecknas i Index to Proceedings: Economic and Social Council 1953-, General Assembly
1950-, Security Council 1964- . Se https://library.un.org/index-proceedings/ eller UB:s
referenssamling hylla Obf.

•

Tidigare tal finns i mötesprotokollen.

12. Årsrapporter från olika FN-organ
•

Sök I United Nations Digital Library https://digitallibrary.un.org/ . Här finns alla dokument i fulltext

•

1993-.
Sök i United Nations Official Documents (ODS) http://documents.un.org/ 1993- fulltext.

•

Sök i UNBISnet http://unbisnet.un.org/ 1979- index.

•

Ingår i Official Records olika supplement 1946-. Måste beställas fram från UB depå hyllsignatur
Obf Official Records. Kan vara registrerade i LUBcat. Deras särskilda supplementnummer kan
sökas i UN-I-QUE http://lib-unique.un.org/ . Ex. en sökning på: report committee against torture
där ger hänvisningar till Committe against Tortures olika rapporter i supplementen till Official
Records.
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13. Övrig litteratur om FN
•

Sök i UNBISnet http://unbisnet.un.org/ 1979-, index till samlingar på FN:s bibliotek i New York och
Genève.

•

Se också LIBRIS, LUBcat, vår sökportal LUBsearch och andra databaser inom statsvetenskap,
t.ex. under rubriken Political science.
o

LUBsearch: http://lubsearch.lub.lu.se

o

Databaser A-Z, sök på United Nations: http://emedia.lub.lu.se/db

14. Mer information och hjälpmedel
•

Mer information om hur man söker FN-material:
UN Documentation Research Guide http://research.un.org/en/docs/

•

Innehållsrik svensk guide till FN och dess dokumentation:
DagDok http://www.dagdok.org/

•

Här finns en lista över FN:s viktigare databaser med länkar och

och UN Research Guides http://research.un.org/en

beskrivningar av vad de innehåller:
Databases of the United Nations https://www.unric.org/en/databases
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