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ई-बु�स�या अफाट दिुनयेत
 

 
 

 

नािशक  -  वाचन  सःंकृती  लोप  पावत  चालली  आहे  अशी  ओरड
चुक#ची  आहे.  कारण आता  वाचनाची  साधन,ं  मा'यमं  बदलताहेत.

यात  मह(वाचा  वाटा  आहे  तो  ई-बुकचा.  ई-बुक  )हणजे  केवळ
इंटरनेटवर वाचायला िमळणारे पःुतक इतका -याचा मया./दत अथ.
नाह1च.  काह1  जण  तर  या  पःुतकाला  एक  पीड1एफ  फाइल  एवढं
संकुचीत  करतात.  गे5या  तीन  ते  पाच  वषा6म'ये  ह1  संक5पना

भारतात जाःत 8जायला लागली आहे. 

1971 म'ये बाजारात पःुतकाचं एक आधुिनक 8प ई-बुक�या मा'यमातून ज9माला आलं आ:ण
पःुतक;व<ात  बांतीच  झाली.  ई-बुक  खराब  हो@याचा  तर  मुळ1च  धोका  नसतो,  -या  एखाAा
पःुतकाला  /कती  पानं  असावी  यावरह1  काह1ह1  बंधनं  नसतात.  जगा�या  पाठCवर  कुठेह1  ते  बुक
तु)हाला  वाचता  येऊ  शकते.  सव.  भाषांतील  लाखो  ई-ब�ुस  इंटरनेटवर  बघायला  िमळतात.  तर
मराठCत  अंदाजे  पाच  ते  सहा  हजार  ब�ुस  तयार  आहेत.  -यापैक#  द1ड  ते  दोन  हजार  पःुतके
;वनाम5ूय  वाचायला  िमळतात.  अमGेरकेत  ‘अ ॅमेझॉन  डॉट  कॉम’  या   एका  वेबसाइटवरच  लाखो
पःुतके आहेत. ितथे 100 पःुतके छापली जात असतील तर -यातील /कमान 70 पःुतके ई-ब�ुस
ःवLपात असतात. भारतात ह1 :ःथती य@ेयासाठC आणखी /कमान 5 ते 10 वषा6चा कालावधी लागू
शकतो.  काह1  /दवसांतच  अनेका�ंया  हाती  ‘टॅब’  आ5यानंतर  तर  ई-ब�ुस�या  आ:ण  वाचका�ंया
सMंयेत मोठC वाढ /दसेल. अनेक शहरांनी बदलते तंऽOान ओळखून /ड:जटायझेशन सLु केले आहे.

ूूूूकाशकांसाठकाशकांसाठकाशकांसाठकाशकांसाठCCCC  नवीनवीनवीनवी  बाजारपेठबाजारपेठबाजारपेठबाजारपेठ  -  ई-बुकमुळे  पःुतकांवर  वा  ूकाशकांवर  पGरणाम  हाईल  असा
कांगावा होत आहे. माऽ ई-बुक मा'यमातून मराठC ूकाशकांना एक नवीन बाजारपेठ खुली होणार
आहे. काह1ंनी पःुतके संकेतःथळांवर ूकािशतह1 केली आहेत. -यामुळे वाचक-ूकाशकांतील दवुा
)हणून ई-बुक वेबसाईQस काम करणार आहेत. अथा.तच -यासाठC तंऽOान अवगत करावे लागणार
हे ूकाशकांनाह1 समजेल. 

तािमळनाडूततािमळनाडूततािमळनाडूततािमळनाडूत 100 कोटकोटकोटकोट1111ंचांचांचांचा ूूूूकककक5555पपपप - तािमळनाडू सरकारने पःुतका�ंया /ड:जटायझेशनसाठC शंभर
कोट1ंचा ूक5प हाती घेतला आहे. प. बंगाल व बांगलादेशातह1 असेच काम सLु आहे.  महाराRात
माऽ अAाप ठोस ूयS झालेले /दसत नाह1त. अनेक मंथसमंहालयांनी, ूकाशकांनी तसे ूयS केले
माऽ -यात फारशी ूगती /दसत नाह1.  पण य-ेया काळात ई-ब�ुसला पया.य राहणारच नाह1 हे माऽ
िन:Uत.
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भारतीयांसाठभारतीयांसाठभारतीयांसाठभारतीयांसाठCCCC  वेबसाइटवेबसाइटवेबसाइटवेबसाइट  -  भारतात  फार  मोVया  ूमाणात  ई-ब�ुस  वाचली  जातात  असे  नाह1.
पारंपGरक पWतीने पःुतक वाच@यापXेा पीड1एफ फाइल�या मा'यमातून वाचणे सोयीचे वाटते अशा

वाचकांसाठC  bookganga.com  ह1  उZम  वेबसाइट  आहे.  मराठC,  /हंद1,  कोकणी,  गुजराथी
भाषांमधीलह1 35 हजार ई-ब�ुस येथ ेउपल[ध आहेत.
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