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'बुकगंगा डॉट कॉम'चे संचालक मंदार जोगळेकर यांची मुलाखत ूिस# झा%यावर
&यो'ःना ूकाशनाचे संचालक िमिलंद परांजपे यांनी जोगळेकर यां+या काह, मु-.ांना
आ0ेप घेतला होता. 'यासंबंधीचा 'यांचा लेख 4 स5ट6बर+या पुरवणीत ूिस# कर7यात
आला. या आ0ेपाबाबत आ8ण "बुकगंगा'+या कामाबाबत जोगळेकर यांनी :दलेले
ःप;ीकरण'

"ई -बुक व पी-बुक यात फरक नाह, ' हा ौी. िमिलंद परांजपे यांचा लेख :दनांक 4
स5ट6बर+या 'स?रंग' पुरवणीत ूिस# झाला. ौी. परांजपे यांनी या लेखातून ूकाशन
0ेऽात येऊ घातलेले बांतीकारक बदल एक ूकारे माEय के%याबFल 'यांचे िन:संकोचपणे
अिभनंदन करायला हवे. माJया :दनांक 28 ऑगःटला ूिस# झाले%या 'Nयास ई-बुकचा'
मुलाखतीबाबत 'यांची काह, वेगळ, मते आहेत. ौी. परांजपे यां+या लेखामुळे गOधळाचे
वातावरण तयार होऊ शकेल. 'यामुळे 'यां+या लेखाला उQर देणे अपRरहायS ठरत आहे.
'यांनी UयV केलेली मतं वाःतव नाकारणार, आहेत. वाःतWवक इंटरनेट+या माNयमातून
अनेक नवनवीन गो;ी समोर येत आहेत. तसेच नवीन ूकारचे ह�कह, तयार होत आहेत
हे स'य आहे.

बुकगंगा.कॉम ह, भारतीय सा:ह'य जगभर पोहोचWव7या+या उFेशाने उभी रा:हलेली एक
चळवळ आहे. येथे ूकाशक अथवा लेखक यांचेबरोबर योZय ते करार क[नच 'ई-बुक'
ूकािशत कर7यात येते. 'यामुळे ौी. परांजपे यांनी 'बुकगंगा'ने कायदेशीर ह�कांचा भंग
के%याचा आरोप अपूणS मा:हतीतून व 'बुकगंगा'ने केले%या करारांबाबत अनिभ\
अस%याने के%याचे :दसून येत आहे. गे%या वषSभरातील बुकगंगा.कॉम+या 'ई-बुक'
चळवळ,त मराठ^ व इतर भाषेतील अनेक ूकाशक आ8ण माEयवर लेखक सहभागी झाले
आहेत. 'मंथाली' ूकाशनाने आपली सवS पुःतके 'ई-बुक'साठ^ :दली. Nयास एकच "मराठ^
सा:ह'य सवSदरू आ8ण नUया Wपढ,ला आवडणाढया माNयमातून पोहोचवणे". आमचा
अनुभव असा आहे कb, काह, ूकाशक 'ई-बुक'साठ^ नकार देतात 'यांचे लेखकच शेवट,
'ई-बुक'चे माNयम ःवीकारतात, आ8ण आपलं सा:ह'य 'ई-बुक'साठ^ आणून देत आहेत.
मी जे मुलाखतीत dहटले आहे कb, 'ई-बुक' माNयमावर लेखकाचा वेगळा कॉपीराईटचा
ह�क आहे, हे पूवe+या काह, Eयायालयीन िनकालांव[न ःप; झाले आहे, 'या 0ेऽातील
त\ UयVbं+या स%%याव[नच मी dहटले आहे.

ौी. परांजपे dहणतात, 'याूमाणे 'ई-बुक' बनWवणे dहणजे फV पुःतक ःकॅन करणे असे
नUहे, तर 'यासाठ^ अनेक ू:बया गरजे+या असतात. 'ई-बुक र,डर' तयार क[न 'या
माNयमातून संगणक, आय-पॅड, मोबाईल यासारgया :डUहायसेसवर वाच7यासाठ^ सा:ह'य
उपलhध करणे एवढंच नUहे तर 'या 'ई-बुक' ची कॉपी / पायरसी न होऊ दे7यासाठ^चं
सॉjटवेअर तयार करणं ह,सु#ा एक ू:बयाच आहे. 'यामुळे 'ई-बुक' व 'पी-बुक' ह,
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दोEह, वेगळ, माNयमे आहेत. ह�क वेगळे आहेत हे न�कb. अथाSत मराठ^ सा:ह'य
जगभर पोहोचWव7याची तळमळ मराठ^ ूकाशकच जाणोत. 'यासाठ^ मराठ^ ूकाशकांनी,
मराठ^ वाचकां+या सेवेसाठ^, नवीन तंऽ\ानाची पूणS मा:हती घेऊन, तंऽ\ानाची
देवाण-घेवाण क[न Uयवसायाची नवीन ग8णते ःवीकारणे ौेयःकर ठरेल. नाह,तर
अटकेपार झ6डे लावणाढया मराठ^ ूकाशन Uयवसायावर 'अमेझॉन'सारखी बहुराkीय कंपनी
कधी ताबा घेईल ते कळणारसु#ा नाह,.
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