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ंथालयातील

आर

तावना :  
२१ वे शतक हे आधु नक जग आहे

तं ानावर आधा रत या युगात सवच े  अगद  अ याधु नक झालेले आपणास आढळतात
अगद  सहजपणे1 व जलदगतीने आपणास ह  मा हती उपल ध क न दे याची जबाबदार  या 
तं ानाने घेतलेल  आपणास आढळते
नावा या तं ानाचा मोठा बोलबाला आहे
आहेत यांना ‘ वट  फ ट सचरु  मॉडन लाय र ज
जातं. 

एक वसा या शतका या ारंभी ंथालयाचा एक अ वभा य भाग बनून गेलेलं हे 
डिजटायझशेन नावाच ंतं  नेमकं कशा कारच ंआहे 
कोणते बदल होत आहेत? आ ण
 मानल  तर भ व यकाळात येणा या डिजटायझशेन या पुढ या आवृ या 
वगैरच ेअवतार ंथालयानंा कुठे घे
वेध घे याचा य न या छो या लेखात केला आहे
संदभात ‘ डिजटायझशेन’ या इं जी श दाची पा वभूमी आ ण नेमका अथ समजून घेतला 
पा हज.े 
अथ- ‘ डिजटायझशेन’ 

‘ डिजटायझशेन’ हा इं जी श द आज वेगवेग या े ात वेगवगे या अथाने आ ण 
संदभाने वापरला जातो. जु या काळातील एखा या च पटाची र ळं घेऊन आज याच ं पांतर 
जर कोणी ड ह डीम ये केलं तर याला डिजटायझशेन केलं असं हणता येईल
डिजटायझशेनचा हा एक कार 
चालले या एखा या ना य योगाच ं च ीकरण कोणी केलं तर याला डिजटायझशेन हणता 
येईल का? याच ं उ तर ‘होय
प ती या कॅमे याने च ीकरण केलं गे
याला डिजटायझशेन हणता येणार नाह
असेल तर यातून थटे डिजटल डटेा तयार होईल
येईल. से युलॉईड कंवा ला ट कची फ म हे अनालॉग
साठवणार  ड ह डी कंवा युएसबी ड क 
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ंथालयातील नवीन दालन : डिजटायझेशन
 

डॉ. धाकड यो गनी प ाकर 
ंथपाल,  

आर.सी.पटेल श णशा  महा व यालय,  

शरपुर िज. धळेु 

वे शतक हे आधु नक जग आहे. मा हती व तं ानाच ेयुग आहे
तं ानावर आधा रत या युगात सवच े  अगद  अ याधु नक झालेले आपणास आढळतात

व जलदगतीने आपणास ह  मा हती उपल ध क न दे याची जबाबदार  या 
तं ानाने घेतलेल  आपणास आढळते.  जगभर या आधु नक ंथालयांम ये डिजटायझशेन 

मोठा बोलबाला आहे. जी ंथालये डिजटायझशेन या बाबतीत पुढारलेल  
वट  फ ट सचरु  मॉडन लाय र ज’ असं संबोधन काह शा आदरानं बहाल केलं 

एक वसा या शतका या ारंभी ंथालयाचा एक अ वभा य भाग बनून गेलेलं हे 
 नेमकं कशा कारच ंआहे ? ंथालयीन कारभारात यामुळे नेमके 
आ ण, आज या डिजटायझशेन तं ाची आवृ ती ह  जर हजन 

मानल  तर भ व यकाळात येणा या डिजटायझशेन या पुढ या आवृ या 
वगैरच ेअवतार ंथालयानंा कुठे घेऊन जा याची श यता आहे ? या तीन मु यांचा कं चत 
वेध घे याचा य न या छो या लेखात केला आहे. वषयाला हात घाल यापूव  ंथालया या 

या इं जी श दाची पा वभूमी आ ण नेमका अथ समजून घेतला 

हा इं जी श द आज वेगवेग या े ात वेगवगे या अथाने आ ण 
जु या काळातील एखा या च पटाची र ळं घेऊन आज याच ं पांतर 

जर कोणी ड ह डीम ये केलं तर याला डिजटायझशेन केलं असं हणता येईल
डिजटायझशेनचा हा एक कार झाला. आणखी एक वेगळं उदाहरणं घेऊ
चालले या एखा या ना य योगाच ं च ीकरण कोणी केलं तर याला डिजटायझशेन हणता 

होय’ आ ण ‘नाह ’ असं दो ह  कारे येऊ शकतं
प ती या कॅमे याने च ीकरण केलं गेलं आ ण यातून जर फ मची र ळं तयार झाल  तर 
याला डिजटायझशेन हणता येणार नाह . पण तेच च ीकरण जर डिजटल कॅमे याने केले 
असेल तर यातून थटे डिजटल डटेा तयार होईल. यामुळे याला ‘ डिजटायझशेन

से युलॉईड कंवा ला ट कची फ म हे अनालॉग मा यम आहे
साठवणार  ड ह डी कंवा युएसबी ड क (पेन ाई ह वगैरे) हे डिजटल मा यम आहे
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डिजटायझेशन 

मा हती व तं ानाच ेयुग आहे.  या मा हती व 
तं ानावर आधा रत या युगात सवच े  अगद  अ याधु नक झालेले आपणास आढळतात.  

व जलदगतीने आपणास ह  मा हती उपल ध क न दे याची जबाबदार  या 
जगभर या आधु नक ंथालयांम ये डिजटायझशेन 
जी ंथालये डिजटायझशेन या बाबतीत पुढारलेल  

असं संबोधन काह शा आदरानं बहाल केलं 

एक वसा या शतका या ारंभी ंथालयाचा एक अ वभा य भाग बनून गेलेलं हे 
ंथालयीन कारभारात यामुळे नेमके 

आज या डिजटायझशेन तं ाची आवृ ती ह  जर हजन 1.0 
मानल  तर भ व यकाळात येणा या डिजटायझशेन या पुढ या आवृ या 2.0 कंवा 3.0 

या तीन मु यांचा कं चत 
वषयाला हात घाल यापूव  ंथालया या 

या इं जी श दाची पा वभूमी आ ण नेमका अथ समजून घेतला 

हा इं जी श द आज वेगवेग या े ात वेगवगे या अथाने आ ण 
जु या काळातील एखा या च पटाची र ळं घेऊन आज याच ं पांतर 

जर कोणी ड ह डीम ये केलं तर याला डिजटायझशेन केलं असं हणता येईल. 
आणखी एक वेगळं उदाहरणं घेऊ. रंगमंचावर य  

चालले या एखा या ना य योगाच ं च ीकरण कोणी केलं तर याला डिजटायझशेन हणता 
असं दो ह  कारे येऊ शकतं. हणजे, जु या 

लं आ ण यातून जर फ मची र ळं तयार झाल  तर 
पण तेच च ीकरण जर डिजटल कॅमे याने केले 

डिजटायझशेन’ हणता 
मा यम आहे, तर डिजटल डटेा 
हे डिजटल मा यम आहे. डिजटल 
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डटेा हा संगणका या फाईल या व पात बीटस आ ण बाईटसम ये साठवला जातो हे सवानाच 
मा हत आहे. 

य  चालले या ना य योगा या डिजटायझशेन
कार नीट ल ात यायला हवेत

अनालॉग प ती या कॅमे याने शूट ंग झाले
या फ म या र ळांच े पांतर डिजटल डटेाम ये क न ते
साठव यांत आले.  दसु या कारात
डिजटल कॅमे यानेच शूट ंग झाले
कारात य  सादर करणाच ेथेट डिजटायझे

कर याचा न आला नाह . 
वर ल दो ह  काराव न आपण पा हले क  डिजटायझशेन हो यासाठ  एक तर मूळ 

अनालॉग व पातील मा यम उपल ध हवे
य  य (सादर करण वगैरे

च , वनी, कंवा अ रांच े पांतर डिजटल व पात केले गे यास या येला 
डिजटायझशेन हंटले जाईल
ह त ल खते, वृ तप ,े नयतका लके यासार या मूक 
कंवा चलि च  ेनसत. नंतर या काळात आवाज व चलि च ांच ेरेकॉ डग जे हा सु  झाले ते हा 
अनेक ंथालयांम ये रेकॉडस या का या तबक याचंा सं ह
पड यास सु वात झाल . पु तके आ ण ंथां
आनंद आ ण ान वनी साठवले या रेकॉडस व कॅसेटसह  देऊ शकतात
मू य आहे तसेच संदभ मू य रेकॉडस व कॅसटेस यांनाह  आहे
ंथालयांम ये यां या सं हांच े वभाग सु

टेपवर ल कॅसेटस ह  अनालॉग मा यमं होती
झाला. सीडींचा जमाना आला
डिजटल झाल . फ म वाप न
नंतर या काळात डिजटल झाल
डिजटल व पात तयार होऊ लागल
कारची गाणी, वनी, छाया च  ेवगैरे साम ी हा एक कार आ ण नवी डिज

तीच साम ी असे दोन कार तयार झाले
कारात पांत रत कर याच े य न सु  झाले

पु तकां या डिजटायझशेनच े तं ह  आले
कॅनस येऊ लागले आ ण दसुर कड े सॉ टवेअर या बाजारपेठेत 

बु सच े सॉ टवेअर तं ान बह  लागले
डिजटायझशेन नावाचा झरा वाहू लागला
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डटेा हा संगणका या फाईल या व पात बीटस आ ण बाईटसम ये साठवला जातो हे सवानाच 

य  चालले या ना य योगा या डिजटायझशेनच े वर चचत आलेले दोन वेगवेगळे 
कार नीट ल ात यायला हवेत. प ह या कारात, य  ना य योग चाललेला असताना 

अनालॉग प ती या कॅमे याने शूट ंग झाले, यातून फ मची र ळे तयार झाल
या फ म या र ळांच े पांतर डिजटल डटेाम ये क न ते डी ह डी कंवा युएसबी ड कम ये 

दसु या कारात, ना य योग वा सादर करण य  चाललेले असताना थटे 
डिजटल कॅमे यानेच शूट ंग झाले. यामुळे या शूट ंगमधनू डिजटल डटेा मळाला
कारात य  सादर करणाच ेथेट डिजटायझशेन झाले. तथे जु या अनालॉगच े डिजटायझशेन 

 
वर ल दो ह  काराव न आपण पा हले क  डिजटायझशेन हो यासाठ  एक तर मूळ 

अनालॉग व पातील मा यम उपल ध हवे, कंवा याच े डिजटायझशेन होऊ शकेल असे 
सादर करण वगैरे) मा यम उपल ध हव.े डिजटल नसले या मा यमातील य
कंवा अ रांच े पांतर डिजटल व पात केले गे यास या येला 

डिजटायझशेन हंटले जाईल. पारंपा रक ंथालयांम ये सामा यतः पु तके
नयतका लके यासार या मूक द तऐवजांचा सं ह असे
नंतर या काळात आवाज व चलि च ांच ेरेकॉ डग जे हा सु  झाले ते हा 

अनेक ंथालयांम ये रेकॉडस या का या तबक याचंा सं ह, आ ण नंतर कॅसेट टे स यांची भर 
पु तके आ ण ंथाचं ेमा यम जसा आनंद व  ान देऊ शकते तसाच 

आनंद आ ण ान वनी साठवले या रेकॉडस व कॅसेटसह  देऊ शकतात. 
मू य आहे तसेच संदभ मू य रेकॉडस व कॅसटेस यांनाह  आहे. यामुळे काह  मोज या 
ंथालयांम ये यां या सं हांच े वभाग सु  झाले. तबक या प ती या का या रेकॉडस कंवा 

टेपवर ल कॅसेटस ह  अनालॉग मा यमं होती. पुढ या काळात वनी कंवा आवाज डिजटल 
सीडींचा जमाना आला. जसा वनी आ ण आवाज डिजटल झाला

फ म वाप न, नगेट ह रसायनांम ये बुडवून तयार होणार  जुनी छाया च े 
नंतर या काळात डिजटल झाल . च पटह  डिजटल झाले. यानंतर ओघाने मग पु तकेह  
डिजटल व पात तयार होऊ लागल . या ट यावर जुनी डिजटल नसणार  हणजे अनालॉग 

छाया च  ेवगैरे साम ी हा एक कार आ ण नवी डिज
तीच साम ी असे दोन कार तयार झाले. यानंतर मग जु या अनालॉग साम ीला डिजटल 
कारात पांत रत कर याच े य न सु  झाले. जु या साम ीच े डिजटायझशेन होत असताना 

पु तकां या डिजटायझशेनच े तं ह  आले. एका बाजलूा हाडवेअर या बाजारपेठे
कॅनस येऊ लागले आ ण दसुर कड े सॉ टवेअर या बाजारपेठेत pdf, mobi, epub 

बु सच े सॉ टवेअर तं ान बह  लागले. यातून जगभर या ंथालयां या अगंणात 
डिजटायझशेन नावाचा झरा वाहू लागला. आता याची गंगा जगभर वाहू लागल  आहे
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डटेा हा संगणका या फाईल या व पात बीटस आ ण बाईटसम ये साठवला जातो हे सवानाच 

च े वर चचत आलेले दोन वेगवेगळे 
य  ना य योग चाललेला असताना 

यातून फ मची र ळे तयार झाल , आ ण नंतर 
डी ह डी कंवा युएसबी ड कम ये 

ना य योग वा सादर करण य  चाललेले असताना थटे 
यामुळे या शूट ंगमधनू डिजटल डटेा मळाला. या दसु या 

तथे जु या अनालॉगच े डिजटायझशेन 

वर ल दो ह  काराव न आपण पा हले क  डिजटायझशेन हो यासाठ  एक तर मूळ 
कंवा याच े डिजटायझशेन होऊ शकेल असे 

डिजटल नसले या मा यमातील य, 
कंवा अ रांच े पांतर डिजटल व पात केले गे यास या येला 

पारंपा रक ंथालयांम ये सामा यतः पु तके, नकाश,े 
द तऐवजांचा सं ह अस.े तथे आवाज 

नंतर या काळात आवाज व चलि च ांच ेरेकॉ डग जे हा सु  झाले ते हा 
आ ण नंतर कॅसेट टे स यांची भर 

ान देऊ शकते तसाच 
. पु तकांना जसे संदभ 
यामुळे काह  मोज या 

तबक या प ती या का या रेकॉडस कंवा 
पुढ या काळात वनी कंवा आवाज डिजटल 

जसा वनी आ ण आवाज डिजटल झाला, तशी छाया च हे  
तयार होणार  जुनी छाया च े 

यानंतर ओघाने मग पु तकेह  
या ट यावर जुनी डिजटल नसणार  हणजे अनालॉग 

छाया च  ेवगैरे साम ी हा एक कार आ ण नवी डिजटल व पातील 
यानंतर मग जु या अनालॉग साम ीला डिजटल 

जु या साम ीच े डिजटायझशेन होत असताना 
एका बाजलूा हाडवेअर या बाजारपेठेत नर नराळे 

pdf, mobi, epub वगैरे ई 
यातून जगभर या ंथालयां या अगंणात 

आता याची गंगा जगभर वाहू लागल  आहे. 
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‘ डिजटायझशेन’ आ ण ‘ डिजटलायझशेन
 काह  लोक ‘ डिजटायझशेन
श दांत काह  फरक आहे का
एकाच अथाने वापरले जातात
Digitalization टाईप क न शोधलत तर तु हाला तो घेऊन जातो 
न द वर. हणजे व कपे डया या ट ने डिजटायझशेन आ ण डिजटलायझशेन ह  एकच गो ट 
आहे. म रयम वेब टर श दकोशात 
श द आहेत. पण यांचा अथ दो ह कड ेसारखाच दला आहे 
something to digital form. 
मानायला हरकत नाह . मा
सू म फरक केला आहे. इथे या
फरक ंथालया या पा वभूमीवर आपण क न पाहू
‘ डिजटायझशेन’ झाले असेल तर ते ंथालय 
सॅप या या येनुसार तसे हणता येणार नाह
अजूनह  कागद  काड वापरल  जात असतील
तर ते ंथालय पूण ‘ डिजटलाई ड
फरकाचा अपवाद वगळला तर 
काह  फरक नाह . 
डिजटायझशेन आ ण कॅ नगं
 एखा या ंथाची सव पाने कॅनरवर कॅन केल
झाल  हणजे या ंथाच े डिजटायझशेन पूण 
जाई. पण आज तसे गृ हत धरता 
डिजटायझशेन झाले असे न हे
मानता येईल. ंथाची पाने कॅनर वर जशी कॅन करता येतात
पु तका या सव पानांच े फोटो घेता येऊ शकतात
उपयोग क न कॅ नगंची सु वधा देणार  
उपल ध आहेत. पण ंथा या पानाची पूण तमा मळवणे हणजे ंथाच े डिजटायझशेन 
न हे. जो ंथ ख या अथाने डिजटाईझ होतो या ंथांतील श द 
शोधता यायला हवेत. कॅ नगंने आप याला पु तका या पानाची तमा कंवा फोटो फ त 
मळतो. या फोटोत दसणारा मजकूर संदभासाठ  शोधायचा हंटला तर तशी सोय फोटोत 
नसत.े एखा या झाडाचा फोटो तसा पु तका या पानाचा फोटो अशी ती मयादा असते
एखादे २५० पानांच े हणजे पानां या 
संदभ शोध यासाठ  उपयोगात आणता येत नाह
कॅ नगं नंतर OCR (Optical Character Recognition) 
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डिजटलायझशेन’ 
डिजटायझशेन’ ऐवजी ‘ डिजटलायझेशन’ असा श द वापरतात

श दांत काह  फरक आहे का? याच ं उ तर – ‘नाह ’ असं आहे.  हे दो ह  श द सामा यतः 
एकाच अथाने वापरले जातात. व कपे डयावर (www.wikipedia.org) 

टाईप क न शोधलत तर तु हाला तो घेऊन जातो Digitization 
हणजे व कपे डया या ट ने डिजटायझशेन आ ण डिजटलायझशेन ह  एकच गो ट 

म रयम वेब टर श दकोशात Digitization आ ण Digitalization 
पण यांचा अथ दो ह कड ेसारखाच दला आहे - the process of converting 

something to digital form. थोड यात, या दो ह  श दांचा अथ सारखाच आहे असं 
मा , SAP सार या मो या कंपनीने या दोन श दांत नेमका पण 
इथे याची चचा कर त नाह . सॅपने जो सू म फरक केला आहे तसा 

फरक ंथालया या पा वभूमीवर आपण क न पाहू. समजा, ंथालयातील सव ंथांचे 
झाले असेल तर ते ंथालय ‘ डिजटलाई ड’ झाले हणता येईल का

सॅप या या येनुसार तसे हणता येणार नाह . सव ंथ ‘ डिजटाई ड’ 
अजूनह  कागद  काड वापरल  जात असतील, कंवा जाडजूड रिज टरम ये न द  होत असतील 

डिजटलाई ड’ झाले असे हणता येणार नाह . पण असा एखादा सू म 
फरकाचा अपवाद वगळला तर ‘ डिजटायझशेन’ आ ण ‘ डिजटलायझशेन

डिजटायझशेन आ ण कॅ नगं 
एखा या ंथाची सव पाने कॅनरवर कॅन केल , आ ण याची पीडीएफ फाईल तयार 

झाल  हणजे या ंथाच े डिजटायझशेन पूण  झाले असे सु वाती या काळात गृ हत धरले 
पण आज तसे गृ हत धरता येणार नाह . कारण कॅ नगं केले हणजे पूण 

डिजटायझशेन झाले असे न हे. कॅ नगं हा फार तर डिजटायझशेन येतला एक भाग 
ंथाची पाने कॅनर वर जशी कॅन करता येतात, तशी डिजटल कॅमे यानेह  

पु तका या सव पानांच े फोटो घेता येऊ शकतात. आजकाल मोबाईल फोन या कॅमे याचा 
उपयोग क न कॅ नगंची सु वधा देणार  Camscanner वगैरे लोक य अ ल केश स 

पण ंथा या पानाची पूण तमा मळवणे हणजे ंथाच े डिजटायझशेन 
जो ंथ ख या अथाने डिजटाईझ होतो या ंथांतील श द वा सदंभ डिजटल प तीने 

कॅ नगंने आप याला पु तका या पानाची तमा कंवा फोटो फ त 
या फोटोत दसणारा मजकूर संदभासाठ  शोधायचा हंटला तर तशी सोय फोटोत 

एखा या झाडाचा फोटो तसा पु तका या पानाचा फोटो अशी ती मयादा असते
पानांच े हणजे पानां या .jpg तमांचा जुडगा असलेले डिजटल पु तक यातील 

संदभ शोध यासाठ  उपयोगात आणता येत नाह . संदभ शोध कंवा Search 
OCR (Optical Character Recognition) नावाच े तं  वाप न ंथा या 
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असा श द वापरतात. या दोन 
हे दो ह  श द सामा यतः 

(www.wikipedia.org) गेलात आ ण तथे 
Digitization नावा या 

हणजे व कपे डया या ट ने डिजटायझशेन आ ण डिजटलायझशेन ह  एकच गो ट 
Digitalization असे दोन नर नराळे 

the process of converting 
या दो ह  श दांचा अथ सारखाच आहे असं 

सार या मो या कंपनीने या दोन श दांत नेमका पण 
सॅपने जो सू म फरक केला आहे तसा 

ंथालयातील सव ंथांचे 
झाले हणता येईल का? तर, 

’ केले पण ंथालयात 
कंवा जाडजूड रिज टरम ये न द  होत असतील 

पण असा एखादा सू म 
लायझशेन’ यां यात अथाअथ  

आ ण याची पीडीएफ फाईल तयार 
झाले असे सु वाती या काळात गृ हत धरले 

कारण कॅ नगं केले हणजे पूण 
कॅ नगं हा फार तर डिजटायझशेन येतला एक भाग 

तशी डिजटल कॅमे यानेह  
मोबाईल फोन या कॅमे याचा 

वगैरे लोक य अ ल केश स (Apps) 
पण ंथा या पानाची पूण तमा मळवणे हणजे ंथाच े डिजटायझशेन 

वा संदभ डिजटल प तीने 
कॅ नगंने आप याला पु तका या पानाची तमा कंवा फोटो फ त 

या फोटोत दसणारा मजकूर संदभासाठ  शोधायचा हंटला तर तशी सोय फोटोत 
एखा या झाडाचा फोटो तसा पु तका या पानाचा फोटो अशी ती मयादा असते. अस े

तमांचा जुडगा असलेले डिजटल पु तक यातील 
Search या सोयीसाठ  

नावाच े तं  वाप न ंथा या 
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डिजटल पानांचा मजकूर सुटा करावा लागतो
कॅनरम ये दलेल  असते. मा

असावी लागते. ददुवाने ती अनेकदा नसते
 आज मतीस इं जीसह जगात या सुमारे 
उपल ध आहे. हणजे, पु तकाच े पान कॅन करा
ओसीआर तं  वाप न सटुा करा
कंवा तो मजकूर संपा दत करणं श य होतं
तर  ददुवाने देवनागर  आ ण काह  भारतीय भाषांसाठ  आजह  उ तम व अचकू ओसीआर 
तं ान उपल ध झालेले नाह
डिजटल मा यम आ ण डिजटाई ड ंथांच े व प
 छा पल ंथ हे ि थर मा यम आहे
नाह . पु तकातील मजकूराचा टाईप व याचा आकार लहान
पु तक हणजे सारे ि थर, 
जागी ि थर राहणारे न हे. 
यामुळे डिजटल बुक हे ई बुक
जाते. कागदावर छापलेले कंवा टं बुक व ई बुक यातला फरक ि थर पु तक आ ण 
वाचका या  गरजे माणे बदलता येणारे पु तक असा असतो
आडवा ध न आ ण उभा ध न अशा दो ह  कारे वाचता येते
मोबाईलवर मजकूराचा आकार वाढवला तर 
जाते. कारण टाईपचा आकार वाढव याने एका पानावर फार कमी श द राहतात
वाभा वकच यामुळे पाने वाढतात
वशषेतः वय कर वाचकांची
श दाचा अथ पहायचा असेल तर तो तथ या तथे पाह यासाठ  डिजटल ड शनर ची साथ ई 
बुकला असते. 

अशीच एक सोय हणजे पु तकाचा मजकूर मो या आवाजात वाचनू दाखव याची सोय
या मंडळींना वाचनामुळे डो यांना 

तर वाचन श य होत नाह  यांना ई बुक चा मजकूर मो या आवाजात वाचनू दाखव याची 
सोय अस याने खपूच उपयु त ठरते
आहेत. पण, ई बुक तं ानातले सशंोधन थांब
येईल याचा य न आजह  चाललेला आहे

Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal           Online Available at  

Recognized International Peer Reviewed Journal                Impact Factor 4.94               

Volume VI,  Issue III  (March 2021)                                         

िजटल पानांचा मजकूर सुटा करावा लागतो. आजकाल या OCR तं ाची सोय आधु नक 
मा , याची मा हती डिजटायझशेन करणा या ंथालय कमचा याला 

ददुवाने ती अनेकदा नसते. 
आज मतीस इं जीसह जगात या सुमारे १५० हून अ धक ल यां

पु तकाच े पान कॅन करा, या पाना या तमेत दसणारा मजकूर 
ओसीआर तं  वाप न सटुा करा. तो सुटा झाला क  ते श द Search 
कंवा तो मजकूर संपा दत करणं श य होत.ं जगात अनेक ल यांना ह  सोय लाभल  
तर  ददुवाने देवनागर  आ ण काह  भारतीय भाषांसाठ  आजह  उ तम व अचकू ओसीआर 
तं ान उपल ध झालेले नाह . असो. 
डिजटल मा यम आ ण डिजटाई ड ंथांच े व प 

छा पल ंथ हे ि थर मा यम आहे. पु तक एकदा छापले क  याचा आकार बदलत 
चा टाईप व याचा आकार लहान-मोठा होऊ शकत नाह
, प के व न बदलता येणारे असत.े पण, डिजटल मा यम हे एके 
. डिजटल मा यमाला काह  लोक ई मा यम असेह  हणतात

यामुळे डिजटल बुक हे ई बुक, आ ण डिजटल लाय र  ह  ई लाय र  हणूनह  ओळखल  
कागदावर छापलेले कंवा टं बुक व ई बुक यातला फरक ि थर पु तक आ ण 

गरजे माणे बदलता येणारे पु तक असा असतो. उदाहरणाथ ई बुक हे मोबाईल 
आडवा ध न आ ण उभा ध न अशा दो ह  कारे वाचता येते. एखादे 
मोबाईलवर मजकूराचा आकार वाढवला तर ७५० पानांच े वा यापे ाह  अ धक पानांच े बनून 

कारण टाईपचा आकार वाढव याने एका पानावर फार कमी श द राहतात
वाभा वकच यामुळे पाने वाढतात. पण टाईप मोठा कर याची सोय अस याने वाचकाची
वशषेतः वय कर वाचकांची फार मोठ  सोय यामुळे होत.े ई बुक या पानावर ल एखा या 
श दाचा अथ पहायचा असेल तर तो तथ या तथे पाह यासाठ  डिजटल ड शनर ची साथ ई 

अशीच एक सोय हणजे पु तकाचा मजकूर मो या आवाजात वाचनू दाखव याची सोय
या मंडळींना वाचनामुळे डो यांना ास होतो कंवा अधं य तींना ेल लपीतील पु तक नसेल 

तर वाचन श य होत नाह  यांना ई बुक चा मजकूर मो या आवाजात वाचनू दाखव याची 
सोय अस याने खपूच उपयु त ठरत.े २०१७ मधल  ई बु स तां क  या

ई बुक तं ानातले सशंोधन थांबलेले नाह . ई बु सम ये आणखी काय करता 
येईल याचा य न आजह  चाललेला आहे. 
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तं ाची सोय आधु नक 
याची मा हती डिजटायझशेन करणा या ंथालय कमचा याला 

हून अ धक ल यांसाठ  OCR तं ान 
या पाना या तमेत दसणारा मजकूर 

Search साठ  उपल ध होतात, 
जगात अनेक ल यांना ह  सोय लाभल  असल  

तर  ददुवाने देवनागर  आ ण काह  भारतीय भाषांसाठ  आजह  उ तम व अचकू ओसीआर 

पु तक एकदा छापले क  याचा आकार बदलत 
मोठा होऊ शकत नाह . छा पल 

डिजटल मा यम हे एके 
डिजटल मा यमाला काह  लोक ई मा यम असेह  हणतात. 

ह  ई लाय र  हणूनह  ओळखल  
कागदावर छापलेले कंवा टं बुक व ई बुक यातला फरक ि थर पु तक आ ण 

उदाहरणाथ ई बुक हे मोबाईल 
एखादे २५० पानांच े पु तक 

पानांच े वा यापे ाह  अ धक पानांच े बनून 
कारण टाईपचा आकार वाढव याने एका पानावर फार कमी श द राहतात, आ ण 

पण टाईप मोठा कर याची सोय अस याने वाचकाची, 
ई बुक या पानावर ल एखा या 

श दाचा अथ पहायचा असेल तर तो तथ या तथे पाह यासाठ  डिजटल ड शनर ची साथ ई 

अशीच एक सोय हणजे पु तकाचा मजकूर मो या आवाजात वाचनू दाखव याची सोय. 
ास होतो कंवा अधं य तींना ेल लपीतील पु तक नसेल 

तर वाचन श य होत नाह  यांना ई बुक चा मजकूर मो या आवाजात वाचनू दाखव याची 
मधल  ई बु स तां क  या वयात आलेल  

ई बु सम ये आणखी काय करता 
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डिजटल बुक आ ण Text to speech
डिजटल मा यमाची जी जी वै श ये आहेत ती डिजटल पु तकाला हणजे ई बुकलाह  

लाभतात. याच ंएक साध ंउदाहरण हणजे 
वतं  तं  आहे. नवर जो श द आहे तो प ट उ चारासह मानवी आवाजात वाच याचे 
डिजटल तं  उपल ध झा यावर ते ई बुकला जोडलं जाणं वाभा वक होतं
तं  वक सत होत होते, 
व प वरामाला कं चत थांबणे

श दावर जोर देणे, प र छेद बदलताना पूण वरामापे ा कं चत अ धक थांबून प र छेद 
बदल याची जाणीव देणे, वेळ वाचावा हणून भराभर वाचणे
यासाठ  हळूहळू वाचणे वगैरे तं  जसजस ेआणखी वक सत होत जाईल तसतसं रोबो हणजे 
यं मानवाने वाचनू दाखवलेला मजकूर ऐकून आकलन होणे सुलभ होईल
बुकचा एक वतं  कार आज खपूच लोक य झालेला आहे
टॅबवर डो याने ई बुक वाचताना दु
आज शकेडो व या याना अ यासात उपयोगी पडताना दसते आहे
डो याने वाचत असताना, दसुर कड ेदसुरे ान य ते वण कर त असते
ल ात राहणे अ धक सुकर होते असा अनेक व
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Text to speech-   
डिजटल मा यमाची जी जी वै श ये आहेत ती डिजटल पु तकाला हणजे ई बुकलाह  

याच ंएक साध ंउदाहरण हणजे Text to speech च ेतं . ‘टे ट 
नवर जो श द आहे तो प ट उ चारासह मानवी आवाजात वाच याचे 

डिजटल तं  उपल ध झा यावर ते ई बुकला जोडलं जाणं वाभा वक होतं
, तर दसुर कड े ‘टे ट टू पीच’ च े तं  वक सत होत

व प वरामाला कं चत थांबणे, पूण वरामाला यापे ा अ धक थांबणे
प र छेद बदलताना पूण वरामापे ा कं चत अ धक थांबून प र छेद 

वेळ वाचावा हणून भराभर वाचणे, कंवा एक एक श द नीट कळावा 
ठ  हळूहळू वाचणे वगैरे तं  जसजस ेआणखी वक सत होत जाईल तसतसं रोबो हणजे 

यं मानवाने वाचनू दाखवलेला मजकूर ऐकून आकलन होणे सुलभ होईल
बुकचा एक वतं  कार आज खपूच लोक य झालेला आहे. हातात या मोबाईलवर कंवा 
टॅबवर डो याने ई बुक वाचताना दसुर कड ेकानात ईयर फोन घालून तेच श द ऐक याची सोय 
आज शकेडो व या याना अ यासात उपयोगी पडताना दसते आहे. 

दसुर कड ेदसुरे ान य ते वण कर त असत.े 
ल ात राहणे अ धक सुकर होते असा अनेक व या याचा अनुभव आहे. 

 संगणक करण आ ण आधु न ककरण, यु न हसल
ंथालय यव थापन,, ा काशन,नागपूर 
ंथालय आ ण मा हतीशा ,  संशोधन पदधती

. मंगला हरवाड,े सुलभ मा हती तं ान 
पवार,जाधव,कुलकण , ंथालय व माह तीशा , 
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डिजटल मा यमाची जी जी वै श ये आहेत ती डिजटल पु तकाला हणजे ई बुकलाह  
टे ट टू पीच’ हे एक 

नवर जो श द आहे तो प ट उ चारासह मानवी आवाजात वाच याचे 
डिजटल तं  उपल ध झा यावर ते ई बुकला जोडलं जाणं वाभा वक होतं. एक कड ेई बुकच े

च े तं  वक सत होत होते. 
पूण वरामाला यापे ा अ धक थांबणे, वाचताना एखा या 

प र छेद बदलताना पूण वरामापे ा कं चत अ धक थांबून प र छेद 
कंवा एक एक श द नीट कळावा 

ठ  हळूहळू वाचणे वगैरे तं  जसजस ेआणखी वक सत होत जाईल तसतसं रोबो हणजे 
यं मानवाने वाचनू दाखवलेला मजकूर ऐकून आकलन होणे सुलभ होईल. ऑ डओ बुक हा ई 

हातात या मोबाईलवर कंवा 
सर कड ेकानात ईयर फोन घालून तेच श द ऐक याची सोय 

. कारण एका बाजलूा 
दसुर कड ेदसुरे ान य ते वण कर त असत.े यामुळे मदतू साठून 

यु न हसल काशन,पुणे 

पदधती, , ा 

, फडके 


