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तंऽाशी फटकून राहत कोणतीह" कला फार काळ तग ध% शकत नाह". सा�ह�य कला ह" तर मुळ" 

गुटेनबग) छपाई तंऽा,या ूगतीसोबतच व.ृ/ंगत होत गेली. बहरतह" गेली. एका मो1या 

कालखडंानंतर अवघे पुःतक.व� एका 7ःथ�यंतरातनू जात आहे. हे 7ःथ�यंतर आहे, �ड7जटल 

तंऽ:ाना,या ूसाराचे. ई-बुक,या %पाने ह" संधी चालून आली असताना  या मा;यमा<ारे मराठ>,या 

ूचार-ूसाराचे ोत ःवीकारले@या बुक गंगा डॉट कॉम या आ◌ॅनलाइन सेवेचे अमेEरका7ःथत  मुFय 

काय)कार" अिधकार" मंदार जोगळेकर यांचे हे मनोगत... 
 

गितमान काय)प/तीचा अवलंब क%न तंऽ:ान Hेऽात होणारे बदल आ�मसात केले तर नजीक,या 

काळात छोIया गावातील लेखक आपले सा�ह�य आता ई-बुक ःव%पात वाचकांपयJत उपलLध 

क%न देऊ शकेल. 
 

मानवा,या हजारो वषाJ,या उ�बांती,या ूवासात गे@या तीस-चाळ"स वषाJतील तंऽ:ान Hेऽातील 

बदलाने एक वेगवान वळण घेतले आहे. अँमयुगीन काळापासून िल7खत मा;यमाचा जो ूवास 

सु% झाला, �या,या .व.वध टRRयांचा आ7ण कालखडंांचा .वचार करता येणाºया पुढ"ल काह" वषाJत 

ूचडं वेगाने बांती होणार आहे, हे माऽ नTकU.  



 

अमेEरकेसारFया आधिुनक राVां,या .वकासाकडे एक W.XHेप टाकला तर सा�ह�याचा सव)सामाYय 

लोकांपयJत झालेला ूसार हा �या राVां,या सम/ृ"त महZवपूण) ठरतो. गे@या काह" वषाJत लेखकाने 

तयार केलेले सा�ह�य वाचकांपयJत पोहोचव[या,या मा;यमांम;ये इंटरनेट,या युगात आमूलाम 

बदल झालेले �दसून येतात. पुःतके .वबU करणाºया वेबसाइटव%न इंमजी भाषेतील कोणतेह" 

पुःतक घरपोच उपलLध होते. पारंपEरक दकुानां,या मा;यमातून पुःतके .वतरण कर[यासाठ> 

लागणारे भांडवल, मनुंयबळ याम;ये �दवस_�दवस खचा)चा ताळमेळ हा `यःत ूमाणात होताना 

�दसून येतोय आ7ण याचाच पEरणाम aहणून पुःतकांची दकुाने बंद पडत चालली आहेत. गे@या 

तीन-चार वषाJत कॉaRयुटर आ7ण .व.वध टॅLलेIस,या ूवेशाने वाचकांना ‘ई-बुTस’ची सवय लागत 

आहे. 
 

ई-बुक aहणजे कोण�याह" पुःतकाची इलेTशॉिनक आवcृी. ई-बुक तयार क%न .वतEरत कर[यासाठ> 

लागणा-या खचा)चा .वचार करता कमी �कमतीम;ये जाःतीत जाःत सा�ह�य हे जगभरातील 

वाचकांना �यां,या हातात Hणाधा)त उपलLध होत आहे. अ ॅमेझॉन.कॉमची अलीकडची आकडेवार" 

असे दाखवून देते, कU ई-बुTसचा खप हा परंपरागत पुःतकापेHा जवळजवळ द"ड पट"ने वाढला 

आहे. 
 

भारताचा .वचार करता पाdाZय देशांत .वकिसत झालेले तंऽ:ान सव)साधारण नागEरकां,या हाती 

साधारण 3-4 वषाJनंतर येते, असा आतापयJतचा इितहास होता. पण गे@या काह" वषाJत यात 

आमूलाम बदल होताना �दसून येत आहे. भारतीय सा�ह�य जगभरातील वाचकांपयJत जगभर 

पोहोच.व[या,या उeेशाने बुकगंगा.कॉमने पुढाकार घेतला. भारतीय सा�ह�यातील अनेक ूकाशकांची 

सुमारे पYनास हजार,यावर पुःतके .वबUसाठ> थोfयाच कालावधीत उपलLध क%न दे[यात आली. 

�याबरोबर हजारो पुःतके ह" ई-बुTस ःव%पात उपलLध होत आहेत. नवीन पुःतके ूकािशत होत 

असताना ती ई-बुक,या मा;यमातून Hणाधा)त उपलLध क%न �दली जात आहेत. ई-बुक 

कर[यासाठ> लेखक, ूकाशकांनी आपले सा�ह�य छापील वा पीड"एफ ःव%पात बुकगंगाकडे 

पाठव@यानंतर ती ई-बुक ःव%पात बुकगंगा र"डर,या मा;यमातून वाचकांना उपलLध क%न �दली 

जातात. पायरसी थांबव[यासाठ> .वशेष काळजी घेतली जाते. ई-बुक सा�ह�य ूकािशत आ7ण 

.वतEरत करताना छपाईचा खच) येत नस@याने ई-बुकची �कंमत कमी ठेवणे शTय होते. लेखक, 

ूकाशकांना �यांचे पुःतक .वबU होताHणी समजू शकते आ7ण `यवहारात पारदश)कता राखता येते, 

जे पूवg सहजी शTय न`हते. लेखकांना 60 टTके रॉय@ट" देणेसु/ा आता शTय झाले आहे. पुःतक 

वाच[याबरोबरच �या पुःतका,या संदभा)तील WTौा`य मा;यमातून �या सा�ह�याचा आःवाद घेणे 

आता सहजी शTय होणार आहे. एखाद" क.वता ःवत: कवी आप@या आवाजातून पेश क% शकेल 

आ7ण ती वाचकांपयJत पोहोचवू शकेल. यामुळे हजारो पुःतके आता सहजी हातातून वागवणे शTय 



होत आहे. भारतीय सा�ह�य ई-बुक ःव%पात जतन कर[याचे काम .व.वध पातjयांवर सु% आहेच, 

पण �याला योkय �दशा देऊन एकाच �ठकाणी ते सव) उपलLध क%न देणे गरजेचे आहे. 

मंथालयातील जुने मंथ आता ई-बुक ःव%पात %पांतEरत करणे अ�यावँयक आहे. यासाठ> .व.वध 

उlोगसमूहांचे आिथ)क पाठबळ िमळवणे शTय होऊ शकते..... 
 

छोIया गावांतील शाळांमधनू कॉaRयुटर आ7ण इंटरनेटचा वापर वाढतो आहे. शाळा- 

महा.वlालयांमधनू अmयासबमाची व संदभ)मंथांची ई-लायॄर" बुकगंगा.कॉम,या मा;यमातून 

उपलLध क%न दे[यात आली आहे. याच तंऽामुळे जगभरातील .व.वध संदभ)मंथांचा ख7जना आता 

एका 7Tलकवर चिंपूर 7ज@pातील छोIया गावातह" उपलLध असेल. संगीत Hेऽात पायरसीमुळे 

कलाकारांना योkय तो मोबदला िमळत नाह". ई-बुक,या येणा-या युगात पायरसी झालेली पुःतके 

रः�यावर .वबUसाठ> उपलLध होऊ नयेत, aहणून लेखक-ूकाशकांनी आपले सा�ह�य वेळ"च 

वाचकां,या हातात ई-बुक ःव%पात योkय �कमतीम;ये सहजी उपलLध क%न देणे अ�यावँयक 

आहे. वेळ"च यावर कृती केली गेली नाह" तर पुःतकां,या Hेऽातील पायरसी रोखणे अवघड बनेल. 

ई-बुक .वकत घेऊन वाचायची मानिसकता .वकिसत करणेह" खपू महZवाचे आहे.  
 

गे@या वेळ" ठाणे येथे भरले@या मराठ> सा�ह�य संमेलनात ‘बुकगंगा’चा एकच ःटॉल असा होता 

कU 7जथे पुःतके न`हती, तर"ह" ई-बुTस पाह[यासाठ> कॉaRयुटरसमोर वाचकांनी तोबा  गदq  केली 

होती. ते Wँय पाहता, ये�या काह" वषाJत .व.वध सा�ह�य संमेलनांम;ये ई-बुTसचेसु/ा ःटॉल 

पाहायला िमळतील. तrणवगा)त वाचन संःकृतीची वाढवायची असेल तर �या,या मा;यमातून 

सा�ह�य पोहोचवणे ह" काळाची   गरज आहे. पुःतकांचा �दवस_�दवस वाढणारा खप हा वाचन 

संःकृती वाढत अस@याचाच िनदश)क आहे. आज फोनवर आ◌ॅड)र क%न पुःतके घरपोच िमळतात 

�कंवा आप@या कॉaRयुटरवर डाउनलोड क%न घेता येतात. याचमुळे पु[या-मुंबईसारFया शहरां,या 

बाहेर छोIया गावांतूनह" सा�ह�य उपलLध होत आहे.  
 

भारत हा आिथ)क महासcे,या �दशेने वाटचाल करत अस@याचे सांिगतले जाते;  पण हे सा;य 

कर[यासाठ> गरज आहे ती गितमान काय)प/तीचा अवलंब क%न सकारा�मक WXीने तंऽ:ान 

Hेऽात होणाºया बदलांकडे पाह[याची. हे बदल आ�मसात केले तर नजीक,या काळात छोIया 

गावांतील लेखक आपले सा�ह�य आता ई-बुक ःव%पात वाचकांपयJत उपलLध क%न देऊ शकेल. 

जसे हॅर" पॉटरसारFया पुःतकां,या जगभर अनेक आवZृया िनघत असतानाच मराठ> सा�ह�यकृती 

�याच धतgवर .व.वध भाषांम;ये उपलLध हो[यास फार काळाची वाट पाहावी लागणार नाह".  
 

(संःथापक - सीईओ, बुकगंगा.कॉम  

�फलाडे7@फया, अमेEरका)  


