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तुतुतुतुम�याजवळ एखाद  !य"# आली आ&ण ितने सांिगतले क# "या मा+या बॅगेतून

तु+यासाठ/ मी दहा हजार पुःतके आणली आहेत; तू कधीह  ती वाचू शकतोस

आ&ण अगद  तु+या नेहमी�या पुःतकांूमाणे' :णभर तुमचा �वँ वास बसणार

नाह . दहा वषा>पूव? कोणी असे @हटले असते तर Bयाला तु@ह  थेट वेDयातच

काढले असते. आता संगणका�या ूसारामुळे तु@ह  साशंकतेने का होईना ऐकून तर  Gयाल. काय

आहे हे गौडबंगाल. काह  गौडबंगाल नाह . ह  आहे साधीसुधी "ई-बुक' ूकाशनाची संकJपना.

www.bookganga.com ह  एक वेबसाईट आहे आ&ण Bयाचबरोबर एक ूकाशन संःथादेखील

आहे. हे दोKह  एकाच वेळ  कसं शL य आहे? Bयाचे उOर देताना या साईटचे आ&ण ूकाशन

संःथेचे संचालक मंदार जोगळेकर यांनी सांिगतले क# आ@ह  मराठ/तील शेकडो ूकाशकांची

पुःतके आम�या वेबसाईट�या मा�यमातून जगभर एक चळवळ @हणून पोचवPयाचा ूयQ करत

असतो. या पुःतकां�या ूती वाचकांपय>त पोचवायला आमचा खचR बराच असतो. माऽ आ@ह  हे

एक चळवळ @हणून करत आहोत. पTहJया मराठ/ �वँ व साTहBय संमेलनानंतर खढया अथाRने

आ@ह  "ई बुक'ची संकJपना ःवीकारली आ&ण ूBय:ात आणPयासाठ/ आ@ह  आमची

संगणकतVWांची ट म या ूकJपा�या मागे लागलो, असे सांगून मंदार @हणतो, ""मराठ/त ई

बुक ह  संकJपना पूणRपणे नवीन आहे. इतक# नवीन, क# लेखकांनाह  BयाबZल फारशी कJपना

नाह . एखा\ा कादंबर वर नाटक Tकंवा मािलका अथवा िचऽपट होतो, ते जसे पुःतकापे:ा वेगळे

असते, तसे "ई- बुक' हे वाचनाचे वेगळे मा�यम आहे. याचा �ूंट झालेJया पुःतका�या

कॉपीराईटशी काह ह  संबंध नाह .'' एखा\ा लेखकाचे पुःतक �ूंट मा�यमात आले असले तर 

Bया पुःतकाची ई बुक आवOृी हा वेगळा ूकार आहे, असे मंदार सांगतो. कोणBयाह  पुःतकांची

ई-बुक एTडशन ह  संगणक#य मा�यमातील आवOृी असते. Bयाचा �ूंट मा�यमातील कॉपीराईटशी

काह ह  संबंध नाह . हे मा�यम वेगळे असJयाचे ूBयेकाने ल:ात घेतले पाTहजे. या मा�यमाची

भ�वंयकाळात मोठ/ गरज असेल. आज "आयपॅड' आ&ण "ई- बुक bरडर'�या मा�यमातून ह 

पुःतके वाचली जातात. आज जर  आयपॅड आ&ण ई-बुक र डरची Tकंमत जाःत असली तर 

या�या Tकमती काह  वषा>त उतरतील. मोबाईल�या Tकमती जशा वेगाने उतरJया, तशा या

Tड!हाईस�या Tकमतीह  वेगाने उतरलेJया Tदसतील. Bया वेळ  ई-बुकची लोक�ूयता वाढलेली

असेल, असे मंदार सांगतो.
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ई-बुक @हणजे पुःतका�या पानांची "पीड एफ' केली आ&ण ती पाने पाठवली @हणजे काम झाले,

असे नाह . ई-बुक @हणजे एखा\ा पुःतकाची Tड&जटल ूत होय. जशी आपण एखाद  "सीड '

�वकत घेतो, तसे "ई-बुक' @हणजे आपण पुःतकाची Tड&जटल कॉपीच �वकत घेत असतो.

आपJया काडRर डरम�ये Tकंवा आयपॅडवर आपण अशी हजारो पुःतके साठवू शकतो. या ई-बुक

ची पायरसी होऊ शकत नाह , अशी ठाम dवाह  देतानाच मंदार @हणाला ""पुःतका�या कBयाRला

याम�ये अिधक रॉयJट  िमळते. ई-बुक ह  चळवळ @हणून आ@ह  ती चालवतो. तसेच

सजRनशील कलावंताला @हणजेच लेखकाला Bया�या कलाकृतीतून चांगला फायदा िमळाला पाTहजे

या हेतूने आ@ह  60 टLके रॉयJट  देत असतो. ूBयेक लेखकाशी आ@ह  पाचशे gपये ह 

नाममाऽ फ# घेऊन करार करतो. Bयानंतर पुःतका�या "ई-बुक' एTडशनचे काम सुh होते.

ूBयेक पुःतकाचे ःवhप आ&ण Bया लेखकाचे ःथान व पुःतकाची मागणी यावर लेखकांशी चचाR

कhन या "ई- बुक'ची Tकंमत ठरवली जाते, असे मंदारने सांिगतले. "आOापय>त आ@ह  �वँ वास

पाट ल आ&ण भालचंि नेमाडे व व.पु. काळे यांची सवR पुःतके "ई-बुक' एTडशन�या ःवhपात

उपलjध कhन Tदली आहेत. सुरवातीला आ@ह  " भगवत ्गीता ' ई-बुक�या ःवhपात उपलjध

कhन Tदली. आता आणखी काह  लेखकां�या पुःतकाचे काम सुh आहे. Vयेl अथRतVW नरmि

जाधव यांचे "आमचा बाप आ&ण आ@ह  ' हे पुःतकह  आ@ह  ई-बुक�या मा�यमातून जगभर

उपलjध कhन Tदले.'

एक अnखे वाचनालय एका छोpया ॄीफकेसम�ये मावणाढया या ई-बुक पुःतकांमुळे साTहBय

:ेऽात नवे वादळ िनमाRण होणार, यात शंका नाह . आज ई -बुकचे सॉrटवेअर देऊन तसेच

ूBयेक पुःतकाला युजर कोड देऊन या पुःतका�या �वब#बाबत पारदशRक !यवहार अमलात

आणणाढया मंदारचे पुढचे ःवtन "Tड&जटल लायॄर 'चे आहे. Bयाची पuत आ&ण Bयाचे

!यवहाराचे ग&णत वेगळे असेल, यात शंका नाह . आज मंदार मराठ/बरोबरच अKय ूादेिशक

भाषांतील पुःतका�या ई-बुक एTडशन काढPया�या कामात चांगलाच !यःत आहे. आता अनेक

जण आधी �ूंट मा�यमातील पुःतक काढPयाऐवजी थेट ई-बुकची एTडशन काढPयाचा ूयोग

कh लागले आहेत. काह ंनी असा ूयोग अमलात आणला असून, Bयाला वाचकांचा ूितसादह 

चांगला िमळाJयाचे Bयाने सांिगतले. मंदार�या ूयोगाला िमळालेली दादच महvवाची आहे.

आजपय>त "बुकगंगा' डॉट कॉमने एक हजारापे:ा जाःत पुःतका�या एTडशन ूिसu केJया

आहेत. ई-बुक�या वेगwया �वँ वात बुकगंगा खढया अथाRने गंगेचे hप घेPयासाठ/ ूयQ करत

आहे. या "भगीरथाला' ह  गंगा ूवाह  करPयाचे सामxयR लेखकां�या सहकायाRने लाभेल, यात

शंका नाह  आ&ण मग या गंगेचे hप अिधक ूवाह  असेल. "बुकगंगा'�या अिधक माTहतीसाठ/ -

9881124341 या दरू�वनीवर Tकंवा   bookganga@myvishwa.com  या ईमेलवर संपकR

कh शकता.
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