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संगणक सा�रतेवर ई-बुकचे भ�वत�य
 

 
 

 

मा�यम  बदलले  क�  आ�वंकाराचे   पह"  बदलत,े  हे  �वधान  आधुिनक  काळात

सा'ह(यालाह" लागू पडते आहे. सोशल नेटव'क- गला सरावलेली नवी �पढ" आ/ण

आधुिनक  तंऽ1ानाचे  बाळकडू  घेऊनच  ज4माला  येणा5 या  भावी  �पढय़ा,  यांचा

�वचार करताना  सा'ह(या8या  ूांतात  आता  ई-ब:ुसचे वारे जोमाने वाहू लागले

आहेत. इंमजी भाषेू माणेच देशातील ूादेिशक भाषांम�येह" ई-ब:ुसने वाचकवग>

िमळवलाय.

मा�यमाला (या8या बलःथानांूमाणे काह" म>यादाह" जाणवत असतातच. ई-ब:ुसदेखील (याला अपवाद नाह". हे नवे

मा�यम आपलेसे करCयाचा शEड िनमा>ण झाला आहे, ह" वःतु/ःथती आहे. माऽ, ई-ब:ुसला पायरसीचा धोका आहेच.

अथा>त  न�या  �पढ"सह  बहुतांश  वाचक  जेवढय़ा  वेगाने  संगणक,  इंटरनेटसा�र  होतील  व  तंऽ1ान  बदलेल  यावर

ई-ब:ुसचे भ�वत�य अवलंबून आहे.

नवेनवेनवेनवे  मामामामा����यमयमयमयम  ःःःःवीकाराहवीकाराहवीकाराहवीकाराह>> >>  - छापील शHदांवर जनमानसाचा �वIास असतो, हा आजवरचा अनुभव आहे. सा'ह(याचे

मा�यम जे�हा बदलते त�ेहा नेमके कुठले बदल घडू शकतात, न�या मा�यमाचा ःवीकार सा'ह/(यक करतात का,

काह" मा4यवर लेखकांसोबत शेअर केला. त�ेहा काह" KयेL लेखकांचा अपवाद वगळता बहुतेकांनी ई-बुकचे मा�यम

ःवीकाराह> असMयाचे मत नNदवले. सा'ह(य पOरवत>नशील असते तर मग सा'ह(याचे मा�यम बदलCयास ू(यवाय

का असावा, असा सवाल काह"ंनी केला. मा�यम बदलCयाने लेखनाचा आशय बदलत नाह", तोवर न�या मा�यमांचा

ःवीकार करCयास हरकत  नाह".  उलट  आपले लेखन न�या  �पढ"ची  Kया  मा�यमाशी  अिधक जवळ"क  आहे,  अशा

मा�यमातून (यां8यापय-त पोहोचत असेल, तर ते ज र आपलेसे कराव,े असेच मत बहुतेकांनी मांडले. यापैक� बहुतेक

लेखकांनी  यापूवRच  आपले  लेखन  ई-बुक8या  मा�यमातून  ूकािशत  केले  आहे.  याम�ये  सा'ह(य  अकादमीूाS

लेखकांचाह" समावेश आहे आ/ण नवो'दत तसेच हौशी ःव पाचे लेखन करणारेह" आहेत.

मु'ित  शHदाला  ज�ेहा  VWशा�य आयाम िमळतो, ते�हा  ते अिधक ूभावीपणे पोहोचू शकतात. �विशX  ूतसंYयेचे

बंधन  ई-बुकला  नसत.े  (यामुळे  ूकाशकांबरोबरचे  �यवहार  अिधक  पारदश>क  राहCयास  मदत  होत.े  भौगोिलक

अंतरामुळे मु'ित पःुतकाला वाचकांपय-त पोहोचCयावर जी बंधने येतात ती ई-बुकम�ये संभवत नाह"त. लेखक आ/ण

वाचक �णभरात एकमेकां8या संपका>त येतात, हे मह[वाचे आहे. ूकाशकािशवायदेखील ई-बुक असू शकते, असेह"

मत �य\ झाले.

ईईईई-बुकचीबुकचीबुकचीबुकची  बलबलबलबलःःःःथानेथानेथानेथाने  :-  एका �णात जगभरात पोहोचCयाची  �मता, VWशा�यतेसह म/Mटमी'डयाचा वापर श:य,

'डझाइन, ले-आऊट, िचऽे बदलCयाची सोय, ूकाशकावर"ल अवलं�ब(व कमी ,�यवहारातील पारदश>कता फायदेशीर,

न�या �पढ"शी जवळ"क साधणारे मा�यम, आव[ृयांची वाट पाहणे नाह", जागा, वजन, आकार यांचा ू_ नाह", तुलनेने

'कंमत कमी, 'ड�हाइस घेCयाचा खच> एकदाच, (यानंतर फ\ डाऊनलोड

ईईईई-बुकबुकबुकबुक8888यायायाया  काहकाहकाहकाह"""" मममम>>>>यादायादायादायादा  - ऊजा> अवलं�ब(व, बॅटर" अप टू डेट ठेवCयाची गरज, इले:शॉिनक मा�यम हाताळCयाची
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अिनवाय>ता, वषा>नुवषb सवयीचा मु'ित मा�यमाचा फ�ल नाह", टे:नॉलॉजी िशकCयाची गरज हा वापराचा ूाथिमक

िनकष, वेगवेगळे टे/:नकल फॉमॅ>cस येणे आवँयक, वाचनाची मानिसकता बदलावी लागते

उगवउगवउगवउगव((((यायायाया ����पढय़ांसाठपढय़ांसाठपढय़ांसाठपढय़ांसाठeeee ईईईई-बुबबुुबु::::सससस - मंदार जोगळेकर, बुकगंगा डॉट कॉम, पुणे

ई ब:ुसचे रोपटे मराठeत fजवणारे बुकगंगा डॉट कॉमचे मंदार जोगळेकर gहणाले, तंऽ1ाना8या �ेऽात िन(यनव ेशोध

लागत  आहेत.  जागितक�करणाचा  ःवीकार  आपण  केMयावर  हे  नवे  तंऽ1ान,  नवे  ूभाव,  न�या  1ानशाखांपासून

आपण अिलS राहू शकत नाह", हे ल�ात आMयावर आपले ःव(व राखूनह" आपMयाला नवे काह" ःवीकारता येईल

का, याचा �वचार सु  झाला आ/ण ितथेच बुकगंगाचे बीज रोवले गेले. वाचन आपण 'क(येक वषb करत आलो आहोत.

(या वाचनाला ई-बुक8या मा�यमातून एक नवा लूक, नवा आयाम देCयाचा ूयh केला आहे. सुfवातीला टे:नोसॅ�ह"

�पढ"चा �वचार ूाधा4याने केला होता, पण काह" वषा-8या अनुभवानंतर सव> वाचकांकडून ई-बुकला ूितसाद िमळत

असMयाचे ल�ात आले आहे. केवळ मराठeतच न�हे, तर अ4य अनेक भारतीय भाषांतून ई-ब:ुसची मागणी वाढते

आहे.

ईईईई-ूूूूकाशककाशककाशककाशक-संपादकसंपादकसंपादकसंपादक लागतीललागतीललागतीललागतील - रोहन चंपानेरकर, रोहन ूकाशन, पुणे

यु  वा  �पढ"  ई-ब:ुस8या  शEड�वषयी  ःवागतशील  'दसत.े  कOरअर  ई-बुक  हे  नवे  मा�यम  आहे  आ/ण  (याम�ये

�वःतारCया8या ूचंड श:यता आहेत. आपMयाकडे अजून फार मोठय़ा ूमाणात ई-ब:ुस सु  झालेली नाह"त, पण

ये(या काह" वषा-त ई-बुक आपMयाला जवळून पOरचयाचे होईल, यात शंका नाह". पाiा[य देशांत तर गMेया काह"

वषा-पासून ई-बुक  र"डरिशपचा  आलेख  उंचावत  असून �ूंट  बुकचा  आलेख  खालावत  आहे.  आपMयाकडे  अjाप  ई-

बुकची सं1ा काह"शा /ःथ(यंतरा8या अवःथेत असMयाचे 'दसत.े ई-बुक हे इले:शॉिनक मा�यम असMयाने (याची

पोहोच  (र"च)  �वल�ण  आहे.  भावी  काळात  ई-बुकूमाणेच  ई-ूकाशक,  ई-�वतरक,  ई-संपादक  अशाह"  सं1ा  व

कOरअर8या संधी उपलHध होतील, असे वाटत.े

अथा>त  यासाठe  सरकार"  पातळ"वरह"  ‘आकाश’ उपबमाूमाणे ूयh  होCयाची  गरज आहे. ूकाशकांनाह"  गोडाऊन

वाढवCयाप�ेा हाड> 'डःकची ःपेस वा �मता वाढवणे सोयीचे ठरणार आहे. पाiा[य देशांम�ये ई-बुकसाठe ई - इंक

वापरली  जाते  आ/ण  (यामुळे  �ूंट  मजकूर  वाचMयाचा  फ�ल  िमळतो.  मराठe  ूकाशन�वIाचा  �वचार  करता

आपMयाकडेह" पुढ8या काह" वषा-त ई-बुकचा शEड fळेल, असा �वIास वाटतो. स�या ूकाशकांकडे संपादनाचे काम

करणा5 यांम�ये त�ेहा टे:नो ए'डटर अशी भर पडCयाची श:यता आहे.

ईईईई-बुकबुकबुकबुक अटळअटळअटळअटळ, ःःःःवीकारवीकारवीकारवीकार कराकराकराकरा - संजय भा. जोशी, लेखक, पःुतक चळवळ, पुणे

वेळ, जागा आ/ण उपलHधता. या ित4ह"साठe जर ई-ब:ुस अिधक सोयीची असतील तर (यांचा अिधकािधक वापर

अटळच; पण मुळात वाचनासाठe लागणारा पेश4स आ/ण मानिसकता याचाच ू_ आहे. लेखक आ/ण ूकाशकांनी

माऽ  ई-ब:ुसकडे  एक  ूितःपधR  पया>य  gहणून  न  बघता  बाजारपेठ  वाढवणारे  नवे  पाऊल  gहणून  बघायला  हव.े

ई-ब:ुसचे आिथ>क �यवहार जसे अिधकािधक पारदश>क होत जातील तसतसे ूकाशक �वपणनाचे एक नवे मा�यम

gहणून हे ःवीकारतील अशी आशा आहे. पःुतकाचे �वतरण, �वशेषत: लांब-लांब8या ूदेशात जर अिधक ूभावीपणाने

करायचे असेल तर ई-ब:ुस अपOरहाय> आहेत. यात वाचकांचा फायदाच होईल. एखादे पःुतक पोःटाने 'कंवा कुOरयरने

दरू पाठवCयाप�ेा नेटव न डाऊनलोड करणे सुलभ आ/ण ःवःत असेल. फ\ (याचे आिथ>क �यवहार अिधकािधक
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िनदरेष करणे आ/ण तंऽ1ानाचा अिधकािधक ूसार करणे हेच खरे आ�हान असेल. तूता>स लेखक, ूकाशक आ/ण

वाचक यांनी एकऽ येऊन संगणक आ/ण �वपणन �ेऽातील जाणकारांना हाताशी ध न हे �ेऽ अिधकािधक िनदरेष,

ूभावी आ/ण पारदश>क करCयाची िनतांत गरज आहे. या VXीने जाणकार लेखक, वाचक आ/ण ूकाशक ई-ब:ुसचा

ःवीकारच न�हे, तर ःवागत करतील, अशी अप�ेा आहे.
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