Sukututkimuksen avuksi
Suomalaisessa sukututkimuksessa tarvitaan usein myös venäläisiä lähteitä, kuuluihan Suomi Venäjän keisarikuntaan vuosina 1809 - 1917.
Tässä luetellaan tärkeimmät sukututkimuksen tiedonlähteet ja joitakin esimerkkinimekkeitä, jotka ovat käytettävissä Slaavilaisessa kirjastossa.
Eila Tervakon vuonna 1979 tekemää valikoimaluetteloa henkilötutkimuksen lähteistä Slavicassa on täydennetty ja päivitetty 2017.

Tietosanakirjat
Erityisesti arvokkaita ovat vanhat tietosanakirjat esim. Enciklopediceskij slovar. 1-82. S.-Peterburg, izdanie Brakgauza i Efrona, 1890-1907

Russkij biograficeskij slovar. 1-25. S.-Peterburg, 1896-1918.
Tietosanakirjassa on monia elämäkertoja, joissa käsitellään myös Suomea koskevia asioita. Siinä on runsaasti venäläisiä, jotka ovat vaikuttaneet Suomen
historiaan tai suomalaisia, jotka olivat keisarikunnan palveluksessa. Teoksesta on verkkoversio: linkit teossarjan eri osiin löytyy Wikipedian Russkij
Biograficeskij slovar-artikkelin lopusta.

Henkilöbibliografiat ja henkilöhakemistot
Aateliskalenterit, aatelisukujen hakemistot ja sukukirjat, joissa luetellaan suvuittain maan aateliset suvut ja niiden jäsenet. Teokset sisältävät tietoja sekä
venäläisistä että ulkomaalaisista aatelissuvuista, joiden jäsenet palvelivat Venäjällä tai olivat Venäjän alamaisia. Esim.
Rossìjskaâ rodoslovnaâ kniga izdavaemaâ knâzem Petrom Dolgorukovym. S.-Peterburg, 1854 - 1857; (https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/helka.
1017386)
Russkaâ rodoslovnaâ kniga. S.-Peterburg, 1895; (https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/helka.1017389)
Rodoslovnaâ kniga knâzej i dvorân Rossìiskih i vyezzih. Moskva, 1787; (https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/helka.859926 )
Ikonnikov, Nicolas. La noblesse de Russie : copie des livres genealogiques de l’Union de la Noblesse Russe, constitues d’apres les actes et les
documents existants, et completes par le concours devoue des nobles Russes. Paris. 1934- Sijainti: H 856. III.1.(https://kansalliskirjasto.finna.fi
/Record/helka.930531) HUOM! Teos sisältää kuusi nidettä.
Ikonnikov, N. F.; Sahovskoj, D. M. Obsestvo i dvoranstvo rossijskoe : (istoria, bibliografia, genealogia, onomastika) = Societe et noblesse russe
: (histoire, bibliographie, genealogie, onomastique). 2 nidettä. Sijainti: H2 Sl. 80-K-50 (https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/helka.1360397)
Ferrand, Jacques. Noblesse russe : portraits. HUOM! Teos koostuu valokuvista (erilaiset muoto-, ryhmä-, tilaisuuskuvat kuten esim. häät.)
Sijainti: H2 Sl. Ref. Foliot Ferrand (https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/helka.8096)
Paži za 183 goda (1711-1894) : bìografìi byvših" pažej s' portretami (https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fennica.930020) Sijainti:
Kansalliskokoelma Foliot Freiman HUOM! Sisältää muotokuvia.
Pazi za 185 let : biografii i portrety byvsih" pazej s’ s’’ 1711 po 1896 g. Sijainti: Varastokirjasto M2 10 012977 (https://kansalliskirjasto.finna.fi
/Record/vaari.1354577) HUOM! Sisältää muotokuvia.

Virkamies- ja upseeriluettelot
Sisältävät tietoja arvonimistä, viroista, ylennyksistä, kunniamerkeistä, toimeentuloista ja omaisuudesta. Ilmestyivät muutama kertaa vuodessa. Kirjastossa
on useita vuosikertoja. Nimekkeet vaihtelevat. Esim. Spisok grazdanskim cinam … klassa; Spisok generalam po starsinstvu; Spisok polkovnikam
po starsinstvu.

Osoitekalenterit- virallisia valtion ja kuvernementtien vuosijulkaisuja.
Sisältävät tietoa valtion ja kuvernementtien hallinnosta ja virastoista, virkamiehistä, yrittäjistä, lääkäreistä, kiinteistö- ja maanomistajista jne. Näiden
julkaisujen levikki oli aika pieni, joten heti ilmestymisen jälkeen niistä tuli bibliografinen harvinaisuus. Kirjastossa on useita vuosikertoja. Osoitekalenterien
nimekkeet vaihtelevat. Esim. Adres-kalendar Estlandskoj gubernii na … god; Adres-kalendar i
spravocnaa kniga Kazanskoj gubernii na ... god; Kalendar i pamatnaa knizka Vladimirskoj gubernii na … god; Pamatnaa knizka Nizegorodskoj
gubernii na ... god. Tässä artikkelissa kuvataan osoitekalentereiden käyttöä lähteenä.

Hautausmaiden luetteloita (haudatut henkilöt)
Vaakunatiede, heraldiikka
Esim. Russkaâ geral'dika: istorìâ i opisanìe Russkih gerbov / P. fon Vinkler, S.-Peterburg, 1892-1894.

Bibliografiat

Osmo Durchman on laatinut bibliografian venäläisestä suku- ja vaakunatieteellisestä kirjallisuudesta. Se on julkaistu Genos: Suomen
Sukututkimusseuran aikakauskirjassa (9 / 1938). Artikkelissa käsitellään mm. sukututkimuslähteitä Slaavilaisessa kirjastossa (silloin Helsingin
Yliopiston kirjaston venäläinen osasto).
: / . , . . . . . 2- ., . . . : , 1978. 639 . – H2 Bibl.17.95. Teos löytyy Slavican avokokoelmasta.

Muita hakuvinkkejä:
Uudet teokset löytyvät Kansalliskirjaston Finnasta (https://kansalliskirjasto.finna.fi/). Hae esim. sanahaulla sukututkimus H2 (jossa H2 tarkoittaa
slavican kirjastotunnusta). Uusimmat julkaisut saat listattua hakusi alkuun, kun valitset alavetovalikosta Lajittelu -> uusimmat ensin. Uutta sukututkimusta
esittelee esim. lehti ..
Vanhemmissa julkaisuissa ei ole asiasanoja, joten teoksia voi hakea katkaisemalla venäjänkielisiä sanoja, esim. "Adres-kalendar" tai esim. spravocn? knig?
Muista katkaista kysymysmerkillä, jotta saat kaikki taivutusmuodot esiin!
Verkko-osoitteita:
Rankitaulukot
Osoitehakemistoja ja henkilöhakemistoja löytyy netistä digitoitunakin paljon, mm. pamatnaa knizka-julkaisuja ja upseerilistoja - spiski oficerov
Venäjän Kansalliskirjasto on digitoinut osoitehakemistoja ja henkilöhakemistoja; kirjoita esim. venäjäksi hakulaatikkoon tai esim. .
on digitoinut osoitehakemistoja, aatelishakemistoja, sukukirjoja ja muita lähteitä / , ,

:

ja samaisella verkkosivustolla on genealogian lähteitä.
Suku- ja henkilöhistorian tutkimuksessa tarpeellista aineistoa digitoituna löytyy myös osoitteesta:http://libinfo.org/
on

- seuran ylläpitämä verkkotietosanakirja.

Yleisvenäläinen sukututkimussivusto: http://vgd.ru/
Tässä on venäläisen genealogian verkkobibliografia; ylläpitäjä on
- Venäläisten aatelissukujen vaakunoita: http://gerbovnik.ru/

().

