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КАКВО Е ДА СИ ЛИДЕР

WHAT IT MEANS TO BE A LEADER
Димитринка Величкова Димова,
Мениджмънт на социалните и педагогическите организации
Dimitrinka Velichkova Dimova,
Management of social and pedagogical organizations
Резюме: Лидерът не е просто мениджър, а е съвкупност от качества.
Лидерът е някой, който вдъхновява, мотивира и притежава решителност.
Ако искаш да бъдеш добър лидер, първо трябва да мотивираш и водиш
себе си и собствения си живот.
Abstract: The leader isn‘t just a manager – he must own a lot of qualities. The
good leader is someone who inspires, motivates and who is decisive. If you want to
be a great leader, first you have to motivate and lead yourself and your own life.
Ключови думи : лидер, мотивация, решителност, вдъхновение,
живот
Key words: leader, motivation, determination, inspiration, life
Какво точно означава думата „лидер“? Ако преведем буквално от
английски език – „lead“ – водя, „leader“ – водач, ръководител. За мен лидерът
не се припокрива с думата „мениджър“. Да, мениджърът може да има
качествата на успешен и добър лидер, но не винаги.
Разглеждам лидера като някой, който успява да влияе, да впечатлява,
да мотивира, да води – не само хората, но преди всичко себе си. Лидерът
е човек, който е инициативен, способен да взема решения и да носи
последствията от тях; също така постоянно да се стреми да се
усъвършенства. Лидер на своя живот може да бъде всеки един от нас, ако
има смелостта да го направи. Но, преди това, дали родителите не са първите
лидери в живота на човек?
Докато сме деца, родителите са нашите лидери, които ни водят,
показват ни кое е добро и кое е лошо, напътстват ни и са съзнателно или
не модел на поведение. Родителите са тези, които могат да спомогнат за
това в бъдеще тяхното дете да се превърне в лидер. Защото, извън всякакви
организации и служебни отношения, човек трябва да има умения да се
справя и да твори в собствения си живот. Там всеки може да направи
своя избор – да наблюдава безучастно или да бъде водач.
Лидерът може да бъде и човек, който ни е вдъхновил, който ни е
повлиял по някакъв начин. Мисля си, че всеки от нас е имал и има своите
лидери. А какъв по–добър лидер можем да имаме в живота си от самите
себе си? Да поемеш ръководството на собствения си живот и да намериш
своята мотивация – това би могло да те удовлетвори като човек. Приемам
себе си като лидер на собствения си живот, защото искам да се опознавам
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и да се развивам; да го ръководя чрез решенията, които вземам – без
значение дали винаги са правилни или не. Но в това е за мен смисълът на
живота – да се развиваш, да търсиш и да не спираш. Най – важният лидер
в живота ни – това сме самите ние.

