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A mobil kommunikációs eszközök és az internet széleskörű elterjedése magával hozta az elektronikus média térhódítását, 
átalakítva ezzel az emberek írási és olvasási szokásait. A dolgozat célja az egyetemi hallgatók tanulási szokásainak vizsgálata. 
Az idő folyamán az egyetemi hallgatóknál a nyomtatott alapú médiákról való tanulás mellett alternatívaként megjelent az 
elektronikus média használata, mind az írás, mind az olvasás terén. Ezzel az indíttatással került sor a szerbiai egyetemi hall-
gatók írási és olvasási szokásainak vizsgálatára, amihez kérdőíves felmérés lett alkalmazva. Az eredmények alapján elmond-
ható, hogy a hallgatók többsége a tanuláshoz továbbra is előnyben részesíti a papíron történő olvasást és írást, annak ellenére, 
hogy szinte mindegyikük rendelkezik laptoppal és okostelefonnal. Míg a rövidebb szövegek olvasásánál megoszlik a válaszok 
száma, addig a hosszabbaknál egyöntetűen a nyomtatottat preferálják. Az egyetemi hallgatóknál kulcsfontosságú szerepet 
játszik az ár, sok esetben ugyanis ez az egyedüli ok, amiért az elektronikus média mellett teszik le voksukat. A papírról való 
olvasásnál fontos kiemelni, hogy csökkentett a figyelemelterelés veszélye, nincs szükség fokozott koncentrációra. Hivatkoztak 
szokásra is, valamint az adott technikával járó kiemelési és jegyzetelési lehetőségekre. Egészségügyi okok úgyszintén szere-
pet játszanak a döntéshozatalban, ezek közül a szem fáradását tartják legjelentősebbnek. Írásnál egyaránt használnak papírt 
és valamilyen elektronikai eszközt (leginkább laptopot). A kapott eredmények arra világítanak rá, hogy a papíralapú média 
dominanciája mellett az egyetemi hallgatók a digitális eszközöktől sem zárkóznak el, ami további terekkel bővítheti a tanulást.
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The ever-increasing usage of mobile communication devices and the internet has caused rapid advancement of electronic 
media, thus transforming the reading and writing habits of people. The goal of the paper is to investigate the study habits 
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of students. Over time, students got an alternative to studying from printed media in the form of electronic media, in both 
reading and writing, and this was the motivation behind the research of reading and writing habits of Serbian students. The 
research of the students’ reading and writing preferences and willingness was done via a questionnaire. Based on the results, 
it can be said that the majority of the students still prioritize the usage of paper in reading and writing, despite the fact that 
almost all of them have laptops and smartphones. While in the case of reading shorter texts the answers are split evenly, in 
the case of a longer text, the preference is unanimously in favour of printed media. For students, price plays a crucial role, 
and in a lot of cases, it is the only reason when making a decision in favour of electronic media. It is worth mentioning that 
in the case of reading from paper, the risk of the reader’s attention being distracted is less and there is no need for heavy 
concentration. Some of the answers were based on habits, as well as the possibilities to highlight parts of the text and to 
write notes and remarks. The influence on the subject’s health also plays a role in the decision; the most significant one 
stated being ‘the eyes getting tired’. When writing, students use paper and electronic devices (mainly a laptop) in the same 
ratio. The results show that despite the overwhelming usage of paper, students do use electronic devices which can further 
expand the possibilities for studying.
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Široka rasprostanjenost mobilno-komukacionih uređaja i interneta je omogućila ubrzan razvoj digitalnog medija, menjajući 
pri tom navike ljudi vezane za čitanje i pisanje. Cilj ovog rada je ispitivanje navika učenja kod studenata. Tokom vremena, stu- 
dentima pored učenja sa štampanih medija se javila alternativa u vidu upotrebe digitalnog medija, bilo za pisanje, bilo za čitanje. 
Ovo je osnovna motivacija za istraživanje navika vezanih za čitanje i pisanje kod srpskih studenata, i sprovedeno je u vidu an- 
kete. Na osnovu rezultata se može zaključiti da većina studenata prilikom učenja i dalje daje prednost pisanju i čitanju sa pa- 
pira, uprkos tome da velika većina poseduje laptop ili pametni telefon. Dok je kod čitanja kraćih tekstova rezultat podjednako 
podeljen, kod dužih tekstova je jednoznačno u korist štampanog materijala. Za studente je ključan faktor cena, i u puno sluča- 
jeva je ona jedini razlog odabira digitalnog medija. Kod čitanja sa papira je važno napomenuti da postoji manja mogućnost od- 
vlačenja pažnje i da nije potrebna stroga koncentracija. Neki od odgovora su bazirani na navikama, kao i na mogućnostima obele- 
žavanja teksta i pisanja belešaka. Uticaj na zdravlje takođe utiče na izbor, a kao najvažniji faktor je navedeno zamaranje očiju. 
Za pisanje se u istoj meri koristi papir i neki električni uređaj (najčešće laptop). Dobijeni rezultati govore da uprkos dominaciji 
papirnih medija, studenti koriste i digitalna sredstva koja mogu dodatno proširiti njihove mogućnosti prilikom učenja.
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