बक
ु गंगा घरोघर - आनंद अवधानी
केवळ साताठ वषात मराठ साहयववात जू झालेया बक
ु गंगा नावाया ऑनलाइन दक
ु तकांची
ु ानाने गेया वष! त"बल १५ लाख मराठ प(
व,- केल. आहे . अम
ॅ ेझॉन डॉट कॉमसारखी यं6णा आपणह. उभी क: शकतो, असा ववास बाळगन
ू हे मॉडेल आकाराला आलं. =यवसाय व
सामािजक बां?धलक- यांची सांगड घालून मराठ वाचनसं(कृतीला नवचैतDय दे णाEया मंदार जोगळे कर यांयाबFल...
‘हल. कोणी काह. वाचत नाह.’पासून ते ‘हळूहळू मराठ वाचन संपतच जाणार’पयत अनेक वधानं अधन
ू मधन
ू
आपया कानांवर येत असतात. या वाGयांमHये नेमकं Iकती तJय आहे , याचा वचार लेखात पढ
ु े करता येईलच.
पण Mणभर असं गह
ृ .त ध:न चालू क- या वाGयांमHये बरं च तJय आहे . मग Nन असा उपि(थत होतो, क- या
पPरि(थतीला आपण कसा NQतसाद दे तो? आपण Rहणजे आपला पण
ू S समाज. TयामHये लेखक, वाचक, पालक,
प6कार, UशMक, NाHयापक, Nकाशकांपासून ते शासनापयत ववध घटक आले. Nयेकाचा NQतसाद अथाSतच
वेगवेगळा असतो. यातला कोणी वाचन कमी होVयावर लेख Uलहतो, कोणी "लॉग Uलहतो, कोणी वधानसभेत
भाषणं करतो तर कोणी पPरसंवाद घडवन
ू आणतो. पण या पPरि(थतीला पण
ू Sपणे वेगळा आWण दमदार NQतसाद
एका =यGतीने दला आहे . या =यGतीचं नाव आहे मंदार जोगळे कर.
गेया काह. वषात मंदार जोगळे कर Rहटलं, क- पहलं नाव डोYयांपढ
ु े येतं ते बक
ु गंगा डॉट कॉमचं. मराठ प(
ु तक
=यवहाराचा वषय ‘बक
ु गंगा’या उलेखाUशवाय पण
ू S होत नाह.. तसं पाहता या कंपनीचं वय जेमतेम पाच-सहा वषाचच असलं तर. Qतचा Nभाव
अरभाट आहे . ‘बुकगंगा’ची जDमकथा रं जक आहे . जोगळे कर हे अमेPरकेत (थाQयक झालेले सॉZटवेअर उ[योजक. २००९या वव साहयसंमेलनामHये ते सहभागी झाले होते. काह. मंडळी ग_पा मारत बसल. होती. वषय होता अमेPरकेतया अम
ॅ ेझॉन.कॉम या वेबसाइटवर कोणतंह.
इं`जी प(
ु तक कसं घरपोच उपल"ध होतं याचा. बोलता बोलता एका Tयेaठ मराठ साहियकाने जोगळे करांना सहज छे डलं. ते Rहणाले, “नस
ु याच
चचाS करVयापेMा तम
ु यासारcया तण मराठ उ[योजकांनी मराठ प(
ु तकांया बाबतीत असं काह. तर. केलं पाहजे.”
ग_पांचा ओघ पुढे चालू राहला, बाक- सारे तो वषय वस:नह. गेले. पण जोगळे करांमधया संवेदनशील उ[योजकाचं मन मा6 या एका
वाGयाभोवती घट
ु मळत राहलं. एक व?च6 बेचैनी यांया मनाला अ(व(थ करत होती. मराठ वाचन सं(कृतीसाठ काह.तर. ठोस केलं पाहजे, असं
यांचा ‘आतला आवाज’ सांगत होता. अDय कोणी हे वाGय इतGया गांभीयाSने घेतलंह. नसतं. पण जोगळे करांनी ते घेतलं याचं कारण यांची
मानUसकता आWण बालपणापासूनचा Nवास.
जोगळे कर हे मूळचे रना?गर. िजeयातया साखरपा या छोfया गावातले. दहावीपयतचं यांचं UशMण याच गावात िजहा पPरषदे या शाळे त
मराठ माHयमात झालं. दहावीया पर.Mेत उतम गुणांनी पास झायावर पढ
ु या UशMणासाठ ते पV
ु यात आले. पV
ु याया ‘व[याथ! सहाgयक
सUमती’या वसतीगह
S करत यांनी UशMण पण
ू अथाSजन
ू S केलं आWण कॉR_यट
ु र सॉZटवेअरमHये NावVय
ृ ात ते राहत होते. छोfया मोhया कामांमधन
संपादन केलं. पुढे याच बळावर ते अमेPरकेला गेले. ‘जनरल मोटसS’सारcया मोhया कंपDयांमHये यांनी सॉZटवेअर वकसनाचं काम केलं. साखरपा
ते अमेPरका =हाया पण
ु े या Nवासात एक बाब समान राहल.. ती Rहणजे जोगळे कर यांचं मराठ -इं`जी वाचन.
(वत:चा =यवसाय सु: करVयाची उम! जोगळे करांमHये पहयापासूनच होती. Qतचाच एक आवaकार Rहणून यांनी वतSमानप6ांची ई-आवृ ती
काढVयाचं तं6iान परु वणार. कंपनी सु: केल.. जवळपास द.डशे मराठ -इं`जी वृ तप6ांना ते अशा (वपाची तांj6क मदत क: लागले. हे काम
चालू असतानाच यांया मनात मराठ प(
ु तकांसाठ काह. तर. केलं पाहजे, हा वचार मूळ ध: लागला होता. नेमका याच वेळी ववसाहय
संमेलनात मराठ प(
ु तकांची ऑनलाइन व,- करVयाचा वषय Qनघाला. यामुळे जोगळे करांया मनातला वचार आणखी पGका झाला. आWण
आपया (वभावाNमाणे अQतशय गांभीयाSने ते या वषयाया मागे लागले. एका बाजूला कागदावर आराखडा मांडायला सुवात केल..
सहकाEयांबरोबर चचाS सु: केल.. मराठ प(
ु तकं सHया कुठे कुठे आWण Iकती Nमाणात उपल"ध होत आहे त, याची माहती गोळा होऊ लागल..
भारतात आयानंतर यांनी Nकाशकांया भेट.गाठ lयायला स
ु वात केल.. अथाSत ते=हा छापील प(
ु तकाया व,-पेMा आधीच NकाUशत झालेया
प(
ु तकांचं ई-प(
ु तकात :पांतर करायचं, असं यांया डोGयात होतं. कारण आजपासन
ू दोनशे वषानी मराठ प(
ु तकं उपल"ध =हायची असतील तर
यांचं ई-प(
ु तकात :पांतर करVयाला पयाSय नाह., असं यांचं मत होतं. या मतावर ते आजह. ठाम आहे त.
हा काळ होता २०१०चा. मराठ Nकाशकांसाठ ई-प(
ु तकांचा वषय यावेळी खूपच नवा होता. Uशवाय ई-प(
ु तकं बनवVयासाठ
आपया प(
ु तकांया सॉZट कॉपीज कोणाला दया तर याव:न चो:न प(
ु तकं छापल. जातील आWण आपलं आ?थSक
नक
ु सान होईल, अशी भीती Nकाशकांना वाटत होती. यामुळे ई-प(
ु तकांसाठ मराठ त जोगळे करांया अपेMेNमाणे NQतसाद
लाभला नाह.. मग जोगळे करांनी आपलं लM छापील प(
ु तकांया ऑनलाईन व,-कडे वळवलं. तोपयत मराठ प(
ु तकांची व,- होत होती ती
प(
ु तकांची दक
ु ानं आWण `ंथ NदशSनांया माHयमातन
ू च. यामुळे इंटरनेटया माHयमातन
ू मराठ प(
ु तकांचीह. व,- होऊ शकते, हे ह. सुवातीला
अनेक Nकाशकांना झेपत न=हतं. यामुळे Nकाशकांया NQतI,या संUमm होया. जोगळे कर मा6 नेटाने Nकाशकांना भेटत होते. आपलं Rहणणं
मांडत होते. यांया शंकांचं Qनरसन करत होते. या सगYया संवादातन
ू यांया लMात आलं, क- अनेक मराठ Nकाशकांना अजन
ू तं6iानाची परु े शी
माहती नाह.. ती =यवि(थतपणे दल. तर Nकाशकांचं सहकायS नGक- Uमळू शकेल. यानंतर यांनी अ?धक सव(तर Nेझट
n े शDस करायला सुवात
केल.. याचा Qनिचतच उपयोग झाला. एक-एक करत बहुतेक Nकाशकांनी ‘बक
ु गंगासाठ ’ प(
ु तकं उपल"ध क:न दल.. आता पढ
ु चा मागS मोकळा
झाला.
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