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इं9लंडमध5या ऍमेझॉन डॉट कॉमने 2012>या म?यावर ई-पःुतका>ंया खपाने कागद� पःुतकां>या

खपाला ओलांड5याचे जाह�र केले. अमेDरकेतील ऍमेझॉन डॉट कॉमने तर हा प5ला जानेवार� 2011

म?येच ओलांडला होता. असोिसएशन फॉर अमेDरकन पGHलशसI या अमेDरकन सःंथेने जाह�र केले5या

जनू 2011>या एका DरपोटIम?ये अमेDरकन ूकाशकांना ई-बुक>या KवबLतनू िमळणार� र2कम (नेट

से5स रे0हेNय)ू प�ह5यांदाच कागद� पःुतकांपेOा अिधक अस5याचे जाह�र केले आहे.

ई-बुकचा इितहास 40 वषा+हूनह� जनुा आहे. 1971 म?ये मायकल हाटIने गटेुनबगI ूक5पाची सुरवात

केली. या ूक5पाअतंगIत अनेक कागद� पःुतके Pयांनी संगणकावर आणली. Pयानंतर 1998 म?ये

प�हले ई-बुक वाचता येईल, अशी यऽं-ेई-बुकर�डर- अमेDरके>या बाजारात आली. Pयांची नावे होती रॉकेट

"ई-बुक' आGण "सॉQट बुक'; परंत ुखढया अथाIने ई-पःुतकांना अमेDरकेत चालना िमळाली ती 2007

म?ये. ऍमेझॉन डॉट कॉमने 19 नो0हSबर 2007 रोजी �कंडल नावाचा ई-बुक र�डर बाजारात आणला.

ऍमेझॉन डॉट कॉम ह� कंपनी इंटरनेटव"न पःुतके Kवकत होतीच; परंत ुजड, कागद� पःुतके पोःटाने

पाठव$यापेOा लोकांना घरबस5या कुठलेह� पःुतक एका छोUयाशा यऽंात वाचायला िमळावे आGण

Pयातनू आप5याला जाःत फायदा 0हावा, हा ऍमेझॉनचा हेत ूहोता. Vया वेळ� �कंडल Kवकायला आले,

ते0हा Pया>यावर सुमारे 90,000 पःुतके Kवकायला होती. 2009 म?ये अमेDरकेतील "बाNस अडँ नोबल'

या पःुतकांची मोठमोठ& दकुाने असले5या कंपनीनेह� ःवत:चा "नूक' हा ई-पःुतक र�डर अमेDरके>या

बाजारात आणला. "बाNस अडँ नोबल'ह� पःुतकां>याच 0यवसायात अस5याने Pयांनीह� ूकाशकांशी

करार क"न अनेक पःुतकां>या ई -आवPृया नूकव"न उपलHध क"न �द5या. 2010 म?ये Pयात भर

पडली, ते ऍपल कंपनी>या एका सेिलKॄट� र�डरची. ऍपल कंपनीचे आयपॅड हे पःुतक वाच$यासाठ&

अितशय उपय]ु आGण लोकKूय असे गझेॅट ठरले. Pयानंतर मग ई-बुकने मागे वळून पा�हलेच नाह�.

आजिमतीला अमेDरकेत वर उ5लेख के5याूमाण ेकागद� पुःतकांपेOा जाःत ई-पुःतके खपतात.



एका आकडेवार�नुसार नुसPया अमेDरकेतच 2010 म?ये सुमारे स0वातीन लाख पःुतके ूकािशत झाली.

2004 >या एका आकडेवार�नुसार भारतात �हंद� आGण इंमजी िमळून सुमारे 82,500 पःुतके ूकािशत

झाली. इतर ूांितक भाषांम?ये �कती पःुतके ूकािशत होत असतील, Pयाची क5पनाच केलेली बर�. दर

वष- जर एवढ� पःुतके ूकािशत होत असतील, तर ह� पःुतके कुठ5याह� एका दकुानात िमळणे केवळ

अश2 यच आहे. एवढ� पःुतके ठेवायची `हटले, तर� �कती मोठे दकुान लागेल? िशवाय अशी �कती

दकुाने उघडता येणे श2 य आहे? Pयामुळेच इंटरनेटव"न पःुतक Kवक$याची संक5पना अमेDरकेत

प�ह5यांदा लोकKूय झाली. ऍमेझॉन डॉट कॉमने इंटरनेटव"न पःुतके Kवकायला सुरवात केली.

इंटरनेटचा जोमाने ूसार झाला आGण जसे तऽं�ान ूगत होत गेले तसे छोUया आकारात संगणकवजा

यऽं बनवणे श2 य झाले. Pयातनूच पःुतक वाचता येईल, अशा छोUया संगणकाचा `हणजेच ई-पःुतक

र�डसIचा जNम झाला. Pयात Pयाला इंटरनेटची जोड िमळा5याने कुठूनह� ई-पःुतके डाऊनलोड क"न ती

ई-पःुतका>या र�डरवर वाचणे सहज श2 य झाले.
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आज अमेDरकेत िमळणारे ई-र�डसI सवIसाधारणत: दोन ूकारचे असतात. प�हला

ूकार `हणजे ई-इंक तऽं�ान. यात र�डसIचे Gःबन पःुतकाूमाणे असते. ती

अधंारात वाचता येत नाह�त. या Gःबनवर�ल अOरे व िचऽ ेफ] कृंणधवल

रंगातच �दस ूशकतात. ऍमेझॉनचे �कंडल आGण बाNस आGण नोबलचे नूक या

ूकारात उपलHध आहेत. दसुढया ूकार `हणजे ई- र�डर अथाIत टॅHलेट संगणक.

ऍपलचा आयपॅड आGण �कंडल फायर हे याच ूकारातील आहेत. याची Gःबन इतर

कुठ5याह� कॉ`3युटरूमाणे रंगीत व अधंारात वाचता येणार� असते. या ई-बुक

र�डरना ःपीकसI बसवलेले असतात आGण फोनूमाणे हेडफोन लावायचीह� सोय असते. या ूकारात5या

इ-र�डरवर गाणी ऐकता येतात अथवा िचऽपटह� बघता येऊ शकतात. दोNह� ूकार>या ई-र�डरम?ये

वायफाय आGण 3-जी तऽं�ान असलेलेह� र�डर िमळतात. वायफाय तऽं�ानावर चालणारे ई- र�डरवर

घर� अथवा ऑ�फसात Gजथे वायफाय नेटवकI  उपलHध आहे, ितथे पःुतके डाऊनलोड करता येतात.

3-जी तऽं�ान Vया ई-र�डरम?ये असते, Pयातनू ःमाटIफोनूमाणे कुठेह� गेलात, तर� इंटरनेटव"न

पःुतके डाऊनलोड करता येतात. इतर वेबसाइटह� इंटरनेट>या मा?यमातनू बघता येऊ शकतात. एकदा

पःुतके डाऊनलोड केली कL माऽ या ई-र�डरना इंटरनेटची गरज उरत नाह�. Pयामुळेच हे ई-र�डर

शेनम?ये �कंवा Kवमानात वापरायला सोयीःकर असतात.
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अमेDरका-इं9लंडम?ये ई-बुक लोकKूय हो$यामागे अनेक कारणे आहेत. अनेक वेळा आप5याला हवे

असलेले पःुतक दकुानात उपलHध असतेच असे नाह�. दकुानात जाऊन हात हलवत परत ये$याऐवजी

घरबस5या हवे ते0हा ई-बुक लॅपटॉप अथवा ई-बुक र�डरवर डाऊनलोड क"न वाचता येते. बसमधून

�कंवा शेनमधून जाताना बरोबर अOरश: शेकडो पःुतके ई-बुक ःव"पात नेऊन, कंटाळा आला, कL

पःुतक बदलता येते. ई-बुक र�डर वजनाला अितशय हलके आGण पसIम?ये मावणारे असते. Pयामुळेच

Pयांचा ूसार जाःत होत आहे. तसेच तऽं�ान ूगत झा5याने आGण खप वाढ5याने Pया>ंया �कमतीह�

आता म?यमवग-य लोका>ंया आटो2 यात आ5या आहेत. टॅHलेट कॉ`3युटसIचा उदय झा5याने आता

तर वेगळे ई-पःुतक र�डर घे$याचीह� गरज उरली नाह�. तमु>या असँॉइड टॅHलेटवर अनेक ऍपमधून

पःुतके डाऊनलोड क"न वाचता येतात. आजकाल मोfया आकाराचे ःमाटI फोन बाजारात येत

अस5याने Pया>यावर �कंडल ऍप डाऊनलोड क"न फोनव"नह� पःुतक वाचण ेश2 य झाले आहे. या

सगgयांत भर `हणनू छपाई, कागद, पोःटेज इPयाद� खचI वाच5याने ूकाशकांना इ-बुक कागद�

पःुतकापेOा कमी दरात उपलHध क"न देण ेश2 य झाले आहे. 3य ूDरसचI सSटरने 2012 >या सुरवातीला

केले5या एका पाहणीत असे आढळून आले आहे, कL जे लोक ई-बुक र�डरवर पःुतके वाचतात, ते

सवIसाधारण वषाIला 24 पःुतके वाचतात आGण जे लोक कागद� पःुतके वाचतात ते वषाIला फ] पंधरा

पःुतके वाचतात. Pयामुळे ई-बुक र�डरमुळे लोक अिधक पःुतके वाच ूलागले आहेत, असे `हटले तर

चूक होणार नाह�.

मराठ&तील ई-पःुतके

सुदैवाने मराठ&तह� आता ई-बुक िनघायला सुरवात झाली आहे. अमेDरकेत Gःथत असले5या मंदार

जोगळेकरांनी 2010>या ऑगःट म?ये अमेDरकेतील मराठ& लोकांना मराठ& पःुतके सहज उपलHध

0हावीत, `हणनू "बुकगगंा डॉट कॉम' ह� वेबसाइट स"ु केली. आज बुकगगंावर सुमारे 75,000 कागद� व

5,500 ई-पःुतके उपलHध आहेत. बुकगगंाने ःवत: ई-बुक र�डर ऍG3लकेशन बनवले असून, ते आयपॅड

व पीसीवर उपलHध आहे. लवकरच हे ऍG3लकेशन असँॉइडवरह� उपलHध होणार आहे. या

ऍG3लकेशनमधून बुकगगंात Kवकत घेतलेली पःुतके वाचता येतात. Pयामुळे पःुतके सहजासहजी कॉपी

करता येत नाह�त. मराठ&मधील सवाIिधक ई-बुक या वेबसाइटवर उपलHध आहेत. या वेबसाइटवर�ल

काह� ई-बुकम?ये G0ह�डओचाह� समावेश केलेला आहे. नरSि जाधव यां>या "आमचा बाप आGण आ`ह�'

या ई-बुकम?ये असे jक ्ौा0य तकुडेह� पाहायला िमळतात. मंदार जोगळेकरांनी मराठ&त जम बसवून

आता गजुराथी ई-बुकवरह� काम करायला सुरवात केली आहे. सवI भारतीय भाषांतील ई-पःुतके Pयां>या

ई-र�डर ऍG3लकेशनव"न उपलHध क"न दे$याचा Pयांचा मानस आहे.



मीह� आजकाल बर�चशी पःुतके ई-बुक र�डरव"नच वाचतो. �कंडल आGण आयपॅड दोNह�ह� माmयाकडे

आहे; पण कधीतर� माऽ एखादे छान पःुतक हाती लागते; मग मी ते हातांनी चाळायला लागतो. कुठेतर�

हुरहुर वाटते. पाने उलटताना होणारा आवाज आGण पानांचा ःपशI हवाहवासा वाटतो. मग मी ते �कंडल

आGण आयपॅड कपाटात टाकतो.


