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- पराग पोतदार

मराठ� सा ह"य�वँ व एका न'या (ःथ"यतंरा,या उंबरठय़ावर उभे आहे. पारंप3रक ूकाशन�वँ वाची चौकट �वःतारते आहे,

तंऽ;ानाची कासह< धरली जात आहे. "या सा@ यामधनू अवCया मराठ� सा ह"य�वँ वाला भरुळ घालते आहे ती एकच गोF

-Ôइ-बHुस.Õ Ôपी-बुकÕ (Jहणजे �ूंटेड-छापील)कडून Ôइ-बुकÕकडे इतका सरळ, साधा ूवास होणे नाह<. हे (ःथ"यतंर

वरकरणी साधे सोपे आ(ण सहज वाटत असले, तर<ह< या (ःथ"यतंराला सघंषाOची  कनारह< आहे.

गेPया काह<  दवसांपासनू मराठ� सा ह"य�वँ वात याच सदंभाOतील एक वाद पेटतो आहे. तो Jहणजे, पी-बुक �व
�

इ-बुकचा! महाराQाचे लाडके लेखक पु. ल. देशपांडे यांची पःुतके इ-बुक ःवSपात आणPयाने पडलेली वादाची  ठणगी

आता ता"यासाहेबां,या अथाOत कुसमुामजां,या इ-बुक सा ह"यिनिमOतीमळेु चांगलीच पेटली आहे. इ-बHुसचे हHक नHकV

कोणाकडे, हा खरा वादाचा �वषय आहे.

Ôबुकगंगा डॉट कॉमÕ या इ-बुक िनिमOती करणा@ या कंपनीने कुसमुामज ूितXानशी सपंकO  साधनू "यां,या परवानगीने

कुसमुामजांचे सारे सा ह"य�वँ व इ-बुक ःवSपात सादर केले आ(ण या पःुतकांचे मळू ूकाशक जागे झाले. कॉZट<न[टल,

पॉ\यलुर ूकाशन आ(ण ]यो"ःना ूकाशन यांनी कुसमुामजांची बहुतांश पःुतके ूिस� केलेली आहेत. "यामळेु "यांनी या

पःुतकांवर आमचा कॉपीराईट असPयाने ह< पःुतके आम,या परवानगीिशवाय इ-बुक ःवSपात आणता येणार नाह<, असा

दावा केला. कुसमुामजांनी इ-बुक अिधकारासदंभाOत म"ृयपुऽात कोठेह< उPलेख केलेला नसPयाने ूकाशकांचा कॉपीराईट हा

"यां,या छापील पःुतकापुरताच मOया दत आहे "यामळेु ूितXानची परवानगी इ-बुकसाठ� पुरेशी आहे, असा प�वऽा

बुकगंगाने घेतला. इथनू वादाला ख@ या अथाOने त`ड फुटले आहे.

आता हा �वषय केवळ पुल अगर कुसमुामजां,या सा ह"यसपंदेपुरता मOया दत रा हलेला नसनू इ-बुक ूकािशत करbया,या

ू बयेवरच ूdिचZह उप(ःथत केले जात आहे.

आज जी पःुतके मोठा गाजावाजा होऊन इ-बुक,या ःवSपात आणली जात आहेत ती अगोदर पी-बुक अथाOत छापील

पःुतके होती. या छापील पानांचे ÔःकॅिनगंÕ कSन "याची पीड<एफ फाइलच इ-बुक ःवSपात आणली जात असPयामळेु

"याचे अिधकार नHकV कोणाकडे, हा खरा कळ<चा मgुा आ(ण सा@ या वादाचे मळू आहे. अनेक लेखकांनी पूवh ूकाशकांशी

करार केले होते  कंवा म"ृयपुऽात ूकाशकांना व शःटला आपPया सा ह"यकृतींचे अिधकार  दले होते. "यावेळ< इ-बुक हा

ूकारच अ(ःत"वात न'हता. "यामळेु "यां,या करारपऽात इ-बुकचे अिधकार कुणाकडे असतील, याचे कुठलेह< उPलेख

नाह<त. "यामळेु "याच आधारावर इ-बुक िनमाO"यांनी पःुतके सादर करताना "यासाठ� ूकाशकां,या परवानगीची गरज

नाह<. सबंंिधत लेखक अथवा "या,याशी सबंंिधत शःट, ूितXान यांची परवानगी पुरेशी आहे, अशी भिूमका घेतलेली

आहे. अथाOतच ूकाशक वगाOचा या भिूमकेला ठाम �वरोध आहे.

जागितक ःतरावर इ-बHुसची वाटचाल आहे अवघी दहा-बारा वषाjची; परंतु इतHया कमी काळात इ-बHुसनी परदेशांत जी

ूगती केली आहे ती थHक करणार< आहे. २000 मmये (ःटफन  कंnजचे Ôराय डंग द बुलेटÕ हे प हले पुःतक बाजारात

आले आ(ण अoरश: "यावर लाख`,या उpया पडPया. "याचा झपाqयाने ूसार झाला. मराठ� वाचक या इ-पःुतकांना

फारसा सरावला नसला, तर< लेखकांना माऽ एक नवा मागO भरुळ घाल ूलागला आहे. "यामळेु अनेक लेखकांनी उ"साहाने

इ-बुकसाठ� उpया मारPया ख@ या; परंतु "या ूमाणात पःुतकांची ऑनलाइन �वबV होत नसPयाचे  दसनू आले. "यातून

न'याच ॅमिनरासाला सामोरे जावे लागले. हे जर< असले तर<ह< तंऽ;ानाचा ूसार रोखता येणार नाह<. आज ना उtा,

येणा@ या �पढ<त इ-बुकचे आज धसूर वाटणारे िचऽ ःपF झालेले असेल व "यां,यामmये "याचा उvम ूसार झालेला

असेल. "यामळेु काह< ूकाशकांनी दरूwFी ठेवून चांगPया लेखकां,या पःुतकांची इ-बुक ःवत:च तयार करbयाचे काम
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हाती घेतले आहे. "यासाठ� सॉxटवेअर आ(ण तंऽ;ानाचीह< जुळवाजुळव सSु केली आहे.

या आधी ूकािशत झालेPया पःुतकां,या इ-बुकचे अिधकार कुणाकडे हा अtाप अनvु3रतच ूd आहे. खुg लेखकां,या

मनात "या�वषयी मोठा संॅ म आहे. ूकाशकांनीह< या �वषयाकडे (जतHया गांभीयाOने पा हले पा हजे िततकV सजगता

अजून तर<  दसनू येत नाह<. या सा@ यांतून नवेच जट<ल ूd िनमाOण होणार आहेत. अवCया जगभरातील

सा ह"य�वँ वाला भेडसावणा@ या पायरसीचे आ'हान भ�वंयात रोखणार कसे? इ-बुक वाचbयाचे सॉxटवेअर आणणार

कसे? खरोखर इ-बुक वाचbयाचा अनभुव िमळवणार कV फ{ सगंणकावर छापील ःकॅन केलेली पानेच वाचbयात धZयता

मानणार, हे सारे ूd अनvु3रत आहेत. मराठ� सा ह"य�वँ व खरोखर<च एका (ःथ"यतंरा,या उंबरठय़ावर उभे आहे.

आय"या �बळावर.

मळुातच आपPयाकड<ल अनेक जणांना इ-बुक Jहणजे काय, हेच उमगलेले नाह<. आपPयाकडे जे इ-बुक Jहणून दाखवले

जाते "याची पाने छापील पःुतकां,या ूितकृतीसारखीच असतात. "यामळेु अशा कॉपीबहाgर इ-बुक ूकाशकांची भिूमका

केवळ �वबे"यांचीच आहे. ख@ या इ-बुकमmये श|दावर बोट ठेवताoणी "याचा अथO आपPयाला कळतो. सoम  डHशनर< हे

"याचे मोठे पाठबळ असते. दोन ओळ<ंमधील अतंर कमी-जाःत करणे, फाँटचा आकार कमी-जाःत करणे या स�ुवधा

"यामmये उपल|ध असतात.

स ंहतेचे हHक लेखकाकडे असतात हे माZय; पण "यासाठ� लेखकाबरोबर केलेली चचाO स ंहतेचे सपंादन पःुतकात

वापरलेली समOपक िचऽे, "यासाठ� साकारलेले मखुपXृ, "याची मांडणी यासाठ� ूकाशकांनी मोठ� गंुतवणूक केलेली असते.

यातील कोणतीह< ू बया न करता, पःुतकावर सःंकार न करता लेखकांना ६0 टHके रॉयPट<चे आिमष दाखवून लोकांची

 दशाभलू केली जात आहे. जगभरात छापील पःुतकांसाठ� लेखकांना साडेसात ते १२ टHके रॉयPट<  दली जाते. तर

इ-बुकसाठ� लेखकांना २0 ते २५ टHके रॉयPट< िमळते. परंतु इथे वाढ<व रॉयPट<चे आिमष दाखवून ूकाशक व

लेखकांमmये गैरसमज पसरवले जात आहेत. "याह<पेoा आमचे हHक बेकायदेशीरर<"या वापरले जात आहेत.

ूकाशकांमधील काह< मोजHया चकुV,या ूकारांकडे बोट दाखवून लेखकांची  दशाभलू करणेह< योnय नाह<. Ôआय"या

�बळावर नागोबाÕ असाच हा ूकार

आहे. "यामळेुच या अशा ूकारां,या �वरोधात ूकाशकांनी एकऽ येऊन �वरोध करायचे ठरवले आहे. ख@ या अथाOने इ-बुक

तयार करbयासाठ�ह< पावले उचलली आहेत.

- िमिलदं परांजपे, ]यो"ःना ूकाशन

तोडगा िनघेल!

कुठलीह< सा ह"यकृती लेखक जे'हा साकारतो, ते'हा "याचे मळू हHक "या,याकडेच असतात. ती वाचकांपयjत

पोहोचवbयासाठ� ूकाशक हा माmयम असतो. "यामळेु "या पःुतका,या आवvृीपुर"या �वतरणाचे हHक "या ूकाशकाला

असतात इतकेच. परंतु "यातील आशय हा लेखकाचाच असतो. पूवhदेखील जर ूकाशकांनी योnय र<तीने �वतरण केले

नाह<, तर लेखकांनी ूकाशक बदलPयाची अनेक उदाहरणे आहेत. ूकाशकांकडेच सवO हHक असतात, हा समज मळुातच

चकुVचा आहे.

सmया,या काळात जी इ-बHुस, ऑ डओ बHुस तयार होत आहेत, "यामmये पZुहा या न'या माmयमांमmये कॉपीराईट,या

हHकांचे सदंभO बदलते असणार आहेत. एखादा िचऽपट साकारताना  दnदशOक हा सबंंिधत लेखकाचीच परवानगी घेत

असतो. "यात ूकाशकांचा सबंंध अगद< अभावानेच असतो.

इ-बुक हे छोqया खेpयापाpयांपासनू सवOदरू पोहोच ूशकेल, असे माmयम आहे. छपाईखचO नसPयाने लेखकांना (जथे

�वबV,या १0 ते १५ टHकेमानधन ूकाशक tायचे ितथे मी ६0 टHकेरॉयPट< देतो. तंऽ;ानामळेु लेखक-ूकाशक या

सबंंधात पारदशOकता आली आहे. "यामळेुच ूकाशकांनाह< भ�वंयात इ-बुकचा ःवीकार करावाच लागणार आहे.
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ूकाशकांनी "यासाठ� पुढे येऊन वाचकांना ती उपल|ध कSन  दली पा हजेत.

एकमेकां,या पायात पाय घालbयाऐवजी नकारा"मक �वचार बाजूला साSन सा@ यांनी एकऽ येऊन या �वषयात तोडगा

काढणे गरजेचे आहे.

- मदंार जोगळेकर,

सचंालक बुकगंगा डॉट कॉम

meghanadhoke@lokmat.com
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