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बकुगंगा डॉट कॉम या  संकेतःथळावर एका ()लकसरशी घरबस+या पःुतकं िमळव-याची सोय 

होणार आहे. अथा�त या संकेतःथळाचं एवढं माफक आ(ण मया�2दत उ245 न)क6च नाह�. पःुतक

�वब6बरोबरच दःतावजेीकरण, संदभ�, �वषयवार न9द�, अित:र; सा2ह<याची जोड असे अनेक

मह<वाकां=ी उपबम या संकेतःथळा>या भ�वंयकालीन योजनांम@ये समा�व5 आहेत.

वाचनवाचनवाचनवाचन संःकृतीसंःकृतीसंःकृतीसंःकृती कमीकमीकमीकमी होतेहोतेहोतेहोते आहेआहेआहेआहे..

ट�Bह�>याट�Bह�>याट�Bह�>याट�Bह�>या अधीनअधीनअधीनअधीन झालेलेझालेलेझालेलेझालेले लोकलोकलोकलोक पुःतकांकडेपुःतकांकडेपुःतकांकडेपुःतकांकडे पाठपाठपाठपाठ 2फरवताहेत2फरवताहेत2फरवताहेत2फरवताहेत..

पुःतकंपुःतकंपुःतकंपुःतकं सोडाचसोडाचसोडाचसोडाच, पणपणपणपण लोकांनालोकांनालोकांनालोकांना साधासाधासाधासाधा रोजचारोजचारोजचारोजचा पेपरपेपरपेपरपेपर वाचायलावाचायलावाचायलावाचायला वेळवेळवेळवेळ िमळतिमळतिमळतिमळत नाह�नाह�नाह�नाह�..

वाचनवाचनवाचनवाचन संःकृतीसंःकृतीसंःकृतीसंःकृती तगतगतगतग धरणारधरणारधरणारधरणार क6क6क6क6 संपणारसंपणारसंपणारसंपणार?

या आ(ण अशा चचा� रोज �व�वध मा@यमातून ऐकायला िमळतात आ(ण एकंदर�तच वाचन संःकृतीब4ल एक ूकारचं

िनराशाजनक िचऽ िनमा�ण होतय. तर दसुर�कडे ूिसI होणाढया पःुतकांची संKया मोठय़ा ूमाणावर वाढताना 2दसते

आहे. यातील सुमार दजा�ची पःुतकं वगळता उरले+या पःुतकांम@ये कौतुकाःपद �वषय व�ैव@य 2दसून येत.ं एके काळ�

कथा आ(ण कादंबढयां>या मया�2दत चौकट�त अडकून पडले+या �वषयांनी या चौकट�पलीकड>या �वOात मु; संचार

सुP केला आहे आ(ण Qया �वषयांना हात घाल-याच ंधाडस पवूR कुणी केलं नसत ंअसे �वषय �बन2द)कतपणे

पःुतकां>या Pपात वाचकां>या भेट�ला येत आहेत आ(ण मराठS सा2ह<य�वO समIृ होत चाललं आहे. आज मंथ

ूदश�नांची संKयाह� वाढत ेआहे आ(ण या ूदश�नांना भेट देऊन पःुतकं खरेद� करणाढया वाचकांची संKयाह� उ<साह

वाढवणार� आहे. मराठS सा2ह<य �वOातील या घडामोड�ंची दखल इंटरनेटसारKया सश; आ(ण तPणाई>या मा@यमानं

घेतली नाह� तरच नवल. <यामुळे ई - ब)ुस, ई - मॅगॅ(झZस, ई - पपेर,          ई - चळवळ�, ई - क[टे.. अशा अनेक ई -

अ◌ॅ)ट�Bह�2टजना उधाण आलंय. यातच आता भर पडली आहे ती बकुगंगा या ऑनलाईन बकु ःटोअरची.

आजपय̂त नेटवPन पःुतकं खरेद� करायची सोय उपल_ध कPन 2दली होती ती अ◌ॅ◌ॅमॅझॉन डॉट कॉमनं. ’ितळा ितळा

दार उघड’ `हणता=णी पःुतकां>या अनोKया दिुनयेतला ख(जना आप+यासमोर ठेवणाढया या संकेतःथळाचे अनेक

पःुतकवडेे भ; आहेत. पण या संकेतःथळावर फ; इं(aलश पःुतकं िमळू शकतात, तेBहा जर मराठS पःुतकं हवी

असतील तर वाचकांनी कुठं जायचं? इतके 2दवस हा ूb अनुcर�त होता. पण मंदार जोगळेकर यांनी बकुगंगा डॉट

कॉम>या Pपात <याच ंउcर 2दल ंआहे. इं(aलशूमाणेच एका ()लकसरशी घरबस+या पःुतकं िमळव-याची सोय या

संकेतःथळामुळे होणार आहे. अथा�त एवढं माफक आ(ण मया�2दत उ245 न)क6च नाह�. पःुतक �वब6बरोबरच

दःतावजेीकरण, संदभ�, �वषयवार न9द�, अित:र; सा2ह<याची जोड असे अनेक मह<वाकां=ी उपबम या

संकेतःथळा>या भ�वंयकालीन योजनांम@ये समा�व5 आहेत. नुकतेच ऑगःटम@ये हे संकेतःथळ सुP झाल ंअसलं

तर� २५,००० पःुतके उपल_ध कPन 2दलेली अहेत. यािशवाय 2दवाळ� अंक हाह� मराठS रिसकाचा एक हळवा कोपरा.

लायॄर�तून 2दवाळ� अंक आणायच ेआ(ण वाचायच ेह� वषा̂नुवषा̂ची परंपरा. 2दवाळ�>या सुमारास ह� उलाढाल मोठय़ा

ूमाणावर चालत.े हे भारतात श)य आहे, पण भारताबाहेर राहणाढया रिसकांना या आनंदापासून विंचतच राहाव ंलागतं.
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कारण 2दवाळ� अंक काय 2कंवा पःुतकं काय भारतात+या भारतात सुIा िमळणं कठSण जात ंितथ ंभारताबाहेर तर

आणखीनच अवघड. कारण <यासाठS आवँयक ते नेटवìकग नसत,ं 2कंवा आíथक ग(णत जमत नाह�, अशा अनेक

कारणांमुळे ह� सोय दरुापाःतच असते. <यामुळे मनात असूनह� अनेकांना मराठS सा2ह<यापासून दरूच राहाव ंलागतं.

<यातून मराठS क=े>या बाहेर गे+यानंतर मराठS श_द, सा2ह<य या>याब4ल मन अिधकच हळव ंहोत ंआ(ण अशा

वळेेला ती गो5 न िमळणं अिधकच ऽासदायक होत.ं मंदार जोगळेकर ःवत: अमे:रकेत राहात अस+यामुळे या गो5ीची

<यांना चांगलीच क+पना आहे. <यामुळे अ◌ॅ◌ॅमॅझॉन डॉट कॉम>या धतRवर मराठS पःुतकंह� जगा>या पाठSवर कुठेह�

असले+या वाचकांना ई - ब)ुस िमळावीत यासाठS <यांचे ूयg सुP झाल.े

मराठS मनाला मातभृाषतेील पःुतकांब4ल �वशेष ूमे अस+यामुळे <या मुhावर जाःत भर 2दला जात असला तर� या

संकेतःथळावर फ; मराठSच नाह� तर भारतीय भाषातील पःुतकं उपल_ध आहेत. आज मोठय़ा ूमाणावर मंथ

िनिम�ती होत असते, पण ूकािशत पःुतकांची मा2हती वाचकांपय̂त पोच�व-याचे माग� माऽ <या मानाने फरच तोकडे

आहेत. वcृपऽातील जा2हराती, पर�=णं वगरे पारंप:रक मा@यमांना स@या मंथूदश�नांची जोड िमळत ेआहे. यािशवाय

बकु शॉiस ह� संक+पनाह� बढयापक6 मूळ धरत ेआहे. तर�ह� सा=ेपी वाचकाचं समाधान होत नाह�, कारण या

मा@यमातून पःुतक खरेद�साठS आवँयक ते माग�दश�न यातून होत नाह�. अशा वळेेला आधुिनक तंऽjान मदतीला येऊ

शकतं. कारण या मा@यमाला जागेची कमतरता नाह�. इथ ंलाखो - करोडो पःुतकं सामावली जाऊ शकतात. एखाhा

पःुतका>या केवळ नावावPन 2कंवा _लब� वाचून <या पःुतकाब4लची क+पना येत नाह�. ूदश�नांमधून पःुतकं चाळून

बघता येतात. <यामुळे अनेकांनी ूदश�नांना चांगला ूितसाद 2दला. वाचकां>या नेम)या याच मानिसकतेचा फायदा

घेत मंदारनी या संकेतःथळावर �ूBkूची सोय कPन 2दली आहे. या �ूBkूम@ये वाचकाला या पःुतकाब4ल वाचायला

िमळत,ं तेह� शांतपणे. पःुतकां>या दकुानात 2कंवा मंथ ूदश�नात असा शांतपणा िमळू शकत नाह�. वरवर एखाद� नजर

टाकत घाईघाईनं िनण�य lयावा लागतो. पण बकुगंगावर तु`ह� शांतपणे, परत परत वाचून पःुतक खरेद� करायच ंका

नाह� ते ठरव ूशकता. ह� सोय अ◌ॅमॅझॉन डॉट कॉमवर पण नाह�. यािशवाय हे संकेतःथळ जाःतीत जाःत मा2हतीपणू�

Bहाव,ं पःुतकां>या खरेद� - �वब6>या Bयवहारापलीकडेह� या संकेतःथळाची Bयापकता राहावी `हणून ूयgशील

असणाढया मंदारने यात अवांतर आ(ण अित:र; मा2हती दे-याचाह� ूयg केला आहे. उदा. पलुंची पःुतकं बघताना

पलुंची मंथसंपदा, <यां>या काय�बमां>या ऑ2डओ-(BहQयुअल )लीiस, <यांच ेिचऽपट, िचऽपटातली गाणी असं �व�वध

ूकारच ंसा2ह<य उपल_ध असेल. थोड)यात हे संकेतःथळ संदभा�साठSह� उपयोगी पडू शकेल. अशा ूकार>या

दःतावजेीकरणाची अितशय गरज आहे. यािशवाय या संकेतःथळाचे आणखी एक विैश5य़ `हणज े एखाhा

पःुतकातील काह� क�वता 2कंवा िनवडक भाग खु4 लेखका>या आवाजात ऐकायला िमळेल.

या संकेतःथळाची मा2हती घेत असताना सजृनशीलता आ(ण ूगत तंऽjान यांची सांगड घात+यामुळे काय प:रणाम

साधता येतो यात आपण गुंगत जात असलो तर� याच मा@यमामुळे पायरसीलाह� पाय फुटले, ह� गो5 नजरेआड करता

येत नाह�. पण काळजीच ंकारण नाह�, कारण यात पायरसीचा परुता बदंोबःत कर-यात आला आहे. बकुगंगा डॉट

कॉमवर ई - बकु खरेद� के+यानंतर वाचकाला एक डाऊन लोड कोड 2दला जाईल. या कोडचा उपयोग कPन पःुतक

वाचता येईल. हा कोड आपण Qया कॉ`पटुरवर डाऊनलोड केलेला असेल, फ; <याच कॉ`iयुटरवर पःुतक वाचता

येईल. ई -ब)ुस सव�साधारणपणे पीड�एफ फाईल>या ःवPपात ूिसI होतात. <यामुळे ती कुठ+याह� कॉ`iयुटरवर
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आपलीआपलीआपलीआपली ूित2बयाूित2बयाूित2बयाूित2बया न9दवान9दवान9दवान9दवाूित2बयाूित2बयाूित2बयाूित2बया (0)

वाचता येतात. पण बकुगंगा वPन डाऊनलोड केलेली पःुतकं फ; एकाच कॉ`iयुटरवर वाचता येतील. तसच हा कोड

शाZःफरेबल नाह�. आज एक अशी पIत आहे क6 सा@या पने साईBहवPन डेटा सहजी शाZसफर केला जातो. तेह� या इथं

श)य नाह�. कारण पःुतक शाZसफर होऊच शकत नाह�. मग कोड नंबर देऊन ते सा@य करता येईल. पण असं

कर-याचा ूयg अंगाशी येऊ शकतो, कारण कोड दसुढया कोणालाह� 2दला क6 तो मूळ कॉ`iयुटरवPन गायब होईल. या

िस)युर�ट� मेजस�मुळे पायरसीला आळा बसेल. तसेच या ई - बकु>या ि◌पpसह� काढता येणार नाह�त. ई - ब)ुस>या

बाबतीत �प2ंशंगचा, �वतरणाचा खच� नस+यानं 2कंमतीह� कमी असतील. <यामुळे कमी बजेटम@ये जाःत पःुतके

खरेद� करता येतील. आज पःुतकं खरेद� कर-याची आवड असणारे, घरात लायॄर� अस-याची ःवiन बघणारे अनेक

जण आहेत. पण पःुतकं घेऊन ती ठेवायची कुठे हा ूb अनेकांना भेडसावत असतो. जागेच ेवाढलेले भाव बघता या

ूbाची तीोता सामाZय माणसाला जाःतच जाणवणार आहे यात शंका नाह�. <याला ई - ब)ुस>या लायॄर�>या

पया�याचा �वचार करायला हरकत नाह�. यािशवाय आणखी एक मह<वाचा मु4ा `हणज ेहे संकेतःथळ पःुतकं ूकिशत

कर-यासह� मदत करेल. आज लेखक जाःत आ(ण ूकाशन संःथा जाःत असा ूकार आहे. <यामुळे पःुतकं ूकािशत

कर-यासाठS ूकाशन संःथा िमळत नाह�त. ूकाशन संःथांचाह� नाईलाज असतो. या पाrवभूमीवर बकुगंगावर ई -बकु

ूकािशत कर-याचा पया�य उपयु; ठP शकतो. लायॄर�त जशी पःुतकं शाsशुI पIतीनं ठेवलेली असतात, तेच िनकष

बकुगंगावरह� लावल ेजातील. <यामुळे वाचकाला पःुतकां>या, लेखका>या, ूकाशकां>या नावानं पःुतकं शोधता येतील.

पःुतकांची �वषयवार सूची कर-याचाह� ूयg आहे. आधुिनक तंऽjाना>या वगेवगेtया मा@यमांना हाताशी धर-याचं

कसब मंदारच ंकसब वाखाण-याजोग ंआहे. अ◌ॅ◌ॅपल कंपनी>या आय पडॅनं लोकांना कसं वडंे केलं आहे, याचा ू<यय

आय पडॅ>या लॉZच>या वळे� सगtयांनी घेतला होता. तPणाई>या मनावर गाPड करणाढया या मा@यमाचा वापर कPन

मंदारनं तPणाईपय̂त पोच-याचा ूयg केला आहे. <यासाठS अ◌ॅपल कंपनीबरोबर टायअप केला आ(ण आज अ◌ॅपल

कंपनी>या आय पडॅवर पःुतकं वाच-याची सु�वधा बकुगंगा र�डर सॉuटवअेर>या मा@यमातून उपल_ध कPन 2दली

आहे. आय पडॅचा आकार आटोपशीर अस+यामुळं आय पडॅवर पःुतकं वाचणं हे आप+या नेहेमी>या

पःुतकवाचनाइतकाच आनंद िमळवनू देऊ शकतं.

पण आज चािळशी - पZनाशी>या घरात असणाढया वाचकाला अजूनह� ू<य= हातात पःुतक धPन वाच-याचा

पारंप:रक माग�च पचनी पडतो. नBया कोढया पःुतकाचा वास धुंद करतो. <यामुळे <या �पढ�ला ई - ब)ुसचा पया�य

फारसा मानवणारा नसला तर� तPण �पढ�नं ई - ब)ुसना केBहाच (ःवकृती 2दली आहे. कॉ`iयुटरच काय पण

मोबाईलवरह� पपेर आ(ण पःुतकं वाचणार� ह� �पढ� वाचन संःकृती>या �वOात बांती घडवत ेआहे. वाचन संःकृती कमी

होत ेआहे असं `हण-याप=ेा वाचनाची मा@यम ंबदलत आहेत असं `हणणं अिधक संयु�;क ठरेल. तPण �पढ� वाचत

नाह� `हण-याप=ेा <यां>या �पढ�ला मानवणाढया मा@यमातूनच <यां>यापय̂त पोचायचा केलेला ूयg अिधक

प:रणामकारक होतो आहे. वाचना>या पारंप:रक पIतीचा आमह धर-याऐवजी आधुिनक तंऽjानातून तPण �पढ�ला

वाचनाची गोड� लावता येत असेल तर <यात गर काह�च नाह� आ(ण तोच ूयg या �पढ�च ेूितिनिध<व करणारे,

तPणाईची नस ओळखणारे मंदार जोगळेकर करत आहेत.
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