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(Historical Atlas Duby) 
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Initially printed at Larousse Publish House in 1987 

entitled as Atlas Historique Duby, the atlas has met 

several editions, the last one being in 2007. The present 

edition represents the first translation in Romanian.  

The Historical Atlas Duby illustrates the historical 

evolution of humans (meaning development culture, 

activities, wars and politics) from the first 

archaeological evidence assigned to humans towards the 21
st

 

century, using 300 thematic maps.   

The atlas is structured on five main chapters: 

Prehistory and Antiquity, Middle Ages, Modern Era, The 21
st

 

century and the Contemporary world. At the beginning every 

chapter presents a chronology in which all the important 

events (considered historical mile stones) from each period 

of time are being exposed on years and decades.  On almost 

every page at least one map is being presented together 

with a short description of the historical event or period 

that is related.   

The used cartography delights the reader with 

pleasant pastel colours together with an expressive and intuitive symbology. Generally the 

maps are fast to read, not too crowded with symbols and other irrelevant elements. The 

atlas presents both classical maps with historical themes and new concept maps using 

different methods to underline political aspects or dynamic events. A few examples of 

events presented on maps: human expansion, the Antique Mesopotamia, the barbarian invasions 

from Europe, the spread of the roman art, the production of food and textiles from the West 

in the 13
th

 century, China between XI-XIV centuries, the Pacific Ocean discovery map, the 

Thirty Years’ War and the related consequences, the 1848 revolutions in Europe, India in 

the colonial period, the Lightning War (Blitzkrieg) in Europe, the Arab-Israeli War etc.  

The map thematic varies from political maps which simply represent the states’ 

borders at some point, up to resources and industrial maps, maps with dynamic aspects such 

as invasions or migration, maps illustrating troop movements, cultural or religion maps, 

plaque expansion maps, war maps with battles and alliances. At the end the atlas is 

provided with an index where names for places or different personalities that marked 

history can be sought in order to quickly find the searched historical event.  

The Historical Atlas Duby is an extremely useful instrument for historians, 

professors, students/scholars, but also for those who wish to have a clear vision upon the 

past and a proper documented illustration related to the main historical events that took 

place from the birth of humanity up to nowadays.  

 

 



[232] 
 

----------- Romanian Version 

 

Apărut inițial la editura Larousse în 1987 sub titlul Atlas Historique Duby, atlasul 

a cunoscut mai multe ediții, ultima fiind cea din 2007. Actuala ediție, reprezintă prima 

traducere în limba română.  

Atlasul istoric Duby ilustrează evoluția istorică a omului (însemnând dezvoltare, cultură, 

activități, războaie, politică) de la primele dovezi arheologice atribuite acestuia și până 

în XXI, utilizând 300 de hărți tematice.  

Atlasul este structurat pe cinci capitole principale: Preistoria și Antichitatea, 

Evul Mediu, Epoca Modernă, Secolul al XIX-lea și Lumea contemporană. Fiecare capitol 

prezintă la început o cronologie în care sunt expuse pe perioade și ani toate evenimentele 

importante (considerate repere) din epoca respectivă. În medie pe fiecare pagină este 

prezentată câte o hartă istorică, sub care se află o scurtă descriere a evenimentului sau a 

perioadei istorice respective.  

Din punct de vedere cartografic hărțile încântă prin culori plăcute, în general 

pastelate, dar și o simbologie expresivă și în intuitivă. Hărțile sunt în general aerisite, 

fiind evitate elementele ce ar aglomera cadrul acestora. În atlas sunt prezentate hărți 

clasice cu tematică istorică, dar și hărți inedite utilizând metode de reliefare a 

aspectelor politice sau dinamice ce caracterizau evenimentul istoric. Câteva exemple de 

evenimente prezentate pe hărți sunt:  expansiunea omului, Mesopotamia Antică, invaziile 

barbare din Europa, răspândirea artei romanice, producția de alimente și textile din 

occident din sec. XIII, China în sec. XI-XIV, harta descoperirii Pacificului, Războiul de 

30 de ani și consecințele acestuia, revoluțiile de la 1848 din Europa, India în perioada 

colonială, Războiul fulger din Europa, războaiele Arabo-Israeliene etc.  

Tematica hărților poate varia de la hărți politice, ce prezintă granițele statelor la 

un moment dat, până la hărți privind resursele existente sau industriile de exploatare, 

hărți ce prezintă aspecte dinamice ca invaziile, migrațiile sau deplasările trupelor armate, 

hărți privind aspecte culturale sau 

religioase, hărți privind molime sau 

cu aspecte din diverse războaie sau 

alianțe. Atlasul are prevăzut la final 

și un index cu toponime sau nume de 

personalități marcante ale istoriei 

pentru o accesare mai rapidă a 

evenimentului istoric căutat.  

Atlasul constituie un 

instrument deosebit de util 

istoricilor, profesorilor, 

studenților/elevilor, dar și celor ce 

doresc să aibă o viziune mai clară 

asupra trecutului și o ilustrare 

adecvată și documentată cu privire la 

principalele evenimentele istorice 

petrecute încă de la începutul 

omenirii și până în prezent. 
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