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Резюме: Целта на настоящата разработка е да представи в теоретичен план уп-

равлението на културните институции и по-конкретно да се обърне внимание, че и тези 
институции се управляват както всяка друга организация. Съвременната култура е об-
ласт, в която творческите взаимоотношения и предизвикателства са от значение за ця-
лостното развитие. Културата е фактор, насърчаващ развитието на цивилизацията, уве-
личава социалното сближаване и оформя имиджа на страната в международен мащаб. 
Изведени са основни функции, които трябва да изпълняват управляващите в културните 
институции. Чрез подобряване на управлението в културните институции може да пос-
тигне най-високо качество на дейността, пазарен успех, ефективност на разходите и опе-
ративна ефективност. Подобна ориентация към "реформи" в културата предполага сери-
озно ориентиране към прилагането на знанията на управленската наука и осъществява-
нето на ползите от тази наука в социален контекст. 
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Въведение 
 

Много фактори влияят върху развитието на културните институции в 
съвременния свят. Налага се да осъществяват дейността си в сложна пазарна 
ситуация и конкуренция с  всички останали познати съвременни форми на 
развлечение и прекарване на свободното време. Всичко това предполага, ме-
ниджърите да се приспособяват към условията и да променят начина на уп-
равление. На фона на тези тенденции мениджърите го превръщат във важен 
фактор за успеха на тези специфични организации и постигането на техните 
цели. Чрез подобряване на управлението в културните институции може да 
постигне най-високо качество на дейността, пазарен успех, ефективност на 
разходите и оперативна ефективност. Подобна ориентация към "реформи" в 
културата предполага сериозно ориентиране към прилагането на знанията 
на управленската наука и осъществяването на ползите от тази наука в соци-
ален контекст. 

Цел на статията е да се представи в теоретичен план управлението на 
културните институции и по-конкретно да се обърне внимание, че и тези 
институции се управляват както всяка друга организация. 

За постигане на целта са поставени следните задачи: 
1. Да се представи културата като фактор, насърчаващ развитието на 

обществото. 
2. Да се обвърже успеха в развитието на културните институции с ни-

вата на управление. 
3. Да се представят управленските функции, изпълнявани в култур-

ните институции. 
Обект на настоящата разработка е управлението на културните инсти-

туции, а предмет на изследване са потенциалните възможности за усъвър-
шенстване на управлението чрез определяне на функциите. 

 

 

1. Култура и управление 
 

Предизвикателствата на новата ера, глобализацията, новите техноло-
гии и ценностни ориентации, както и начинът на живот днес, придават на 
културата характеристиките на изключително развита сфера. Съвременната 
култура е област, в която творческите взаимоотношения и предизвикателс-
тва са от значение за цялостното развитие. Ето защо ролята на държавата 
като институционална рамка е да стимулира, подпомага, насърчава и раз-
вива културните връзки в обществото, т.е. да интегрира културата във фун-
кцията на общото социално развитие. 

„Във всеки културен институт има организация и управление. Култур-
ният мениджмънт обединява творческата политика с бизнес политиката, ин-
тегрира художествени, административни и социални аспекти, като поставя 
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творчеството на пиедестал. Икономическите цели са производни на кул-
турно-творческите и поради тази причина мениджмънтът е посредническа, 
обслужваща дейност. Основната задача на културния мениджмънт е всички 
процеси – художествени, административни, икономически, социални – да се 
интегрират в служба на културното творчество. С други думи основната на-
соченост на културния мениджмънт се изразява в създаването на възможно 
благоприятни условия, улесняващи творческия процес; приближаващи из-
куството и творците до публиките; даващ възможност на артистите да рабо-
тят в добра атмосфера и едновременно с това плодотворно стимулиращи ги 
да развиват и разкриват потенциала си. Тази негова ситуираност предопре-
деля активността му като многопосочно ориентирана към творчеството, ин-
ституциите и потреблението (Стоичкова, 2002). 

Културата е фактор, насърчаващ развитието на цивилизацията, увели-
чава социалното сближаване и оформя имиджа на страната в международен 
мащаб. 

Националната стратегия за развитие на културата на страната трябва 
да се основава на основните съвременни постулати на културната политика:  

- подкрепа на традиционните творчески и приложни изкуства и 
опазването на културното наследство. 

- създаване на социална среда, която ще позволи въвеждането на 
нови технологии в сферата на културата и изкуството и ще 
стимулира развитието на творческите индустрии, управлението в 
институциите на културата и частните инициативи. 

Стратегическият национален интерес на държавите е да насърчат 
гражданите, да осъзнаят своята принадлежност към страна, в която, освен 
наследствените традиционни и етнически обозначени ценности и форми на 
културно изразяване и идентификация, съществуват други, настоящи и обе-
щаващи форми на културно и художествено творчество, които създават 
гражданска атмосфера на плавна и стимулираща творческа и креативна кул-
турна комуникация. 

Както се посочва, социалните фактори се свързват с поведението по 
отношение качеството на живота; образованието; отдиха; стила на живот; 
кариерата и очакванията от нея; потребителската активност и др. В този 
смисъл социалните фактори се превръщат в компонент на системата на об-
ществените отношения. Следва да обръща внимание на тези тенденции, тъй 
като ефектите от гореказаното с еднаква сила се чувстват както в материал-
ното, така и в духовното производство; както в бизнеса като цяло, така и във 
формирането на възпитанието на индивидите (Сирашки, 2016, стр. 16). 

В такава социално-културна среда общият културен интерес на 
всички граждани, независимо от техния етнически произход, религиозна ре-
шителност и друг вид принадлежност, ще бъде непрекъснато актуализиран. 
За развитието на културата е от стратегическо значение да се основава на 
съвременни артистични, професионални и професионални критерии, така че 
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да може да се утвърждава не само на местно и държавно равнище, но и в 
международните системи на културни ценности. В този контекст държавите 
се стремят да стимулират висшето и елитното художествено творчество и 
системата на висшите културни ценности, но и да осигурят условия за ма-
сово разпространение и приемане на културни и художествени ценности. 

Съвременните технологии и творческите индустрии в културата на-
сърчават развитието на съвременната култура, особено в областта на при-
ложните изкуства и творческите практики, като признание за икономичес-
кото, производственото и печелившото измерение на културата. Преплита-
нето на индустрията, изкуството и науката, синергията на техническите 
средства и творческото изкуство са нов импулс за развитието на изкуствата. 
Под култура се разбира господстващата в обществото ценностна система, 
религия и обичаи. Всяко общество има своя култура, която оказва влияние 
върху начина на живот (Ангелов, 1994, стр. 71).  

Културните реформи не могат да бъдат осъществени без укрепване на 
администрацията в културата и нейното управление както на централно, 
така и на местно ниво. Насърчаването на най-високите стандарти в култу-
рата предполага подходяща промяна в начина на управление на културата. 

Подобряването на управлението на културата (мениджмънт на култу-
рата) ще окаже влияние върху изграждането на модела на културния живот, 
планирането на културното развитие, планирането на развитието на култур-
ните дейности, културните институции, производството и разпространени-
ето на културни произведения, както и културното сътрудничество. Чрез по-
добряване на управлението в културните институции може да постигне най-

високо качество на дейността, пазарен успех, ефективност на разходите и 
оперативна ефективност. 

Подобна ориентация към "реформи" в културата предполага сериозно 
ориентиране към прилагането на знанията на управленската наука и осъщес-
твяването на ползите от тази наука в социален контекст. 

В резултат на бурното развитие на технологиите, бизнес организаци-
ите са се увеличили в мащаб и сложност, което води до последващи промени 
в управленската практика. Промените в практиката доведоха до промени в 
управленското мислене. Освен това ръководството стана с интердисципли-
нарен характер по отношение на промените в поведението, количествените 

методи и техники, техниката и технологията и др. Динамиката в сфери като 
социални, културни и религиозни ценности, вкусовете на потребителите и 
предпочитания, образование и информационната експлозия, демократиза-
ция на правителства и т.н. също доведоха до промени в своята теория и прак-
тика. Въпреки това определението на управлението е необходимо за обуче-
ние и изследване, както и за подобряване на практиката. 

Съществуват множество определения относно същността на управле-
нието, но няма такова, което да е общоприето. Ето например някои от воде-
щите дефиниции на управлението (Jones): 
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- Питер Ф. Дракер го определя: "управлението е орган, органите мо-
гат да бъдат описани и дефинирани само чрез техните функции". 

- Според Mc Farland: "Управлението е дефинирано за концептуални, 
теоретични и аналитични цели като процес, създаден от мени-
джъри, директна, основна и изпълнителна организация чрез систе-
матично координирано съчетаване на човешките усилия". 

- Хенри Файол посочва, че "да управлявате, е да предвиждате и пла-
нирате, организирате, задълбочавате, координирате и контроли-
рате. " 

- Харолд Коонт казва: "Управлението е изкуството да завършиш не-
щата чрез формално организирана група." 

- Уилям Спрейегал: "Управлението е функция на компания, която се 
занимава с насочване и контролиране на различни дейности за пос-
тигане на бизнес цели." Управлението е основно изпълнителна 
функция, тя се занимава с насочване на човешките усилия. 

- Чарлс Рейнолд: "Управлението е процес на осъществяване на ра-
бота в общността. Функциите на управлението са начинът, по 
който общността действа, за да изпълни целите, за които същест-
вува. " 

- Coonts и O Donnel: "Управлението е създаването и поддържането 
на вътрешна среда в предприятието, в която индивидите, работещи 
в групи, могат да изпълняват ефикасно и ефективно постигането на 
груповите цели." Това е изкуството да се извършва работа чрез 
хора в официално организирани групи ". 

- Джеймс Лунди: "Управлението е процес на планиране, координи-
ране, мотивиране и контролиране на усилията на другите за пости-
гане на конкретна цел. Тя включва съчетаване на традиционните 
фактори за производството на страната, труда, капитала по опти-
мален начин и обръща внимание на конкретните цели на организа-
цията . " 

- Мери Паркър Флейт дефинира управлението като: "изкуството да 
правиш нещата чрез други хора". Това определение обръща внима-
ние на основната разлика между мениджъра и останалите служи-
тели на организацията. Мениджърът е този, който косвено допри-
нася за целите на организацията, като насочва усилията на други 
хора – не чрез изпълнение на задачата от своя страна. От друга 
страна, човек, който не е мениджър, допринася за постигането це-
лите на организацията да влияе директно, като изпълнява задачи от 
своя страна. 

Понякога индивидът в дадена организация може да играе едновре-
менно две от тези роли. Например мениджърът на продажбите упражнява 
управленска роля, когато насочва приходите от продажби, за да постигне 
целите на организацията, но когато самият той призовава голям клиент и 
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договаря договор, той изпълнява роля, която не е ръководна. В предишната 
си роля той насочва усилията на другите и косвено допринася за целите на 
организацията; във втората роля той директно използва уменията си като 
продавач, за да изпълни целите на организацията. 

 По-подробно обяснение на определението за управление е дадено от 
Джордж Р. Тери. То определя управлението като процес, който "се състои 
от планиране, организиране, мотивиране и контрол, и се използва за опре-
деляне и постигане на цели чрез използване на хора и ресурси". Според това 
определение управлението е процес – по систематичен начин. Четирите уп-
равленски дейности, свързани с този процес, са: планиране, организиране, 
мотивиране и контрол. Планирането означава, че мениджърите мислят 
предварително за действията си. Организирането означава, че мениджърите 
координират човешките и материалните ресурси на организацията. Мотива-
цията означава, че мениджърите мотивират и координират директно. Конт-
ролът означава, че мениджърите се опитват да гарантират, че няма отклоне-
ние от нормата или плана. Ако част от организацията е погрешна, мениджъ-
рите предприемат действия, за да коригират ситуацията. 

В заключение може да се каже, че различните определения за управ-
ление не противоречат едно на друго. Управлението е сума от общия размер 
на всички дейности, сред които: 

• определяне на целите, плановете, политиките и програмите;  
• организиране ресурсите на организацията;  
• мотивиране на хората на работното място; 
• мониторинг и контрол на изпълнение на дейностите и др. 

 

Културните институции може да имат различни нива на управление. 
На практика се срещат две основни нива на управление: административно 
управление (по-високо ниво на управление) и оперативно управление (по-

ниско ниво на управление). Административното управление се отнася до 
функциите на "мислене", като: определяне на политиката, планиране и оп-
ределяне на стандарти, докато оперативното управление се отнася до функ-
циите на "изпълнение", т.е. прилагане на тези политики и насочване на дей-
ностите към постигане целите на организацията. 

На практика обаче е трудно да се направи ясно разграничение между 
функциите "мислене" и "изпълнение", тъй като основните управленски фун-
кции се изпълняват от всички мениджъри, независимо от нивото им. Истин-
ското значение на управленските нива се отнася до способността да се обяс-
нят авторитетните връзки в една организация. Предвид йерархията на ото-
ризация и отчетност могат да бъдат определени три нива на управление 

(Williams.): 
• Най-високо или висше ръководство на компанията, състоящо се от 

собственици / акционери, борд на директорите, председател на 
борда на директорите, главен изпълнителен директор или генерален 
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мениджър и изпълнителен комитет, съставен от ключови служи-
тели.  

• Средно управление, състоящо се от ръководители на функционални 
отдели, като: мениджър по снабдяване, маркетинг мениджър, мени-
джър производство, мениджър човешки ресурси и др.  

• Управление на по-ниско ниво, състоящо се от надзорни органи и 
контрольори, отговорни за изпълнението на конкретни политики и 
за постигане целите на организационните единици чрез процедури, 
одобрени от средно и висше ръководство. 

Висш мениджмънт: той определя целите, политиките и плановете на 
организацията. Това управление отделя повече време за планиране и коор-
диниране на функциите. Всъщност това е отговорност за цялостното управ-
ление, управление и успех на всички дейности. Най-важните функции на 
висшето ръководство включват (Williams., p. 13): 

- определяне на целите на компанията; 
- определяне на политики и планове за постигане на поставените 

цели; 
- създаване на организационна рамка за изпълнение на задачите за 

постигане на целите; 
- осигуряване на наличието на ресурси, пари, хора, машини, мате-

риали и методи, необходими за изготвянето на подходящи планове 
за постигане на поставените цели; 

- ефективен контрол на операциите; 
- осигуряване на цялостно управление на организацията. 

 Среден мениджмънт: задачата на средното ниво на управление е да 
прилага политиките и плановете, определени от висшето ръководство. Този 
тип управление е основна връзка между висшето ръководство и управлени-
ето на по-ниско ниво. Средният мениджмънт отговаря за функционирането 
на висшите управленски отдели и отделя повече време за организиране и 
мотивиране на функциите. Средните мениджъри предоставят насоки за съ-
ществуването на полезно предприятие. Без тях плановете и амбициозните 
очаквания на висшето ръководство няма да бъдат полезни. Най-важните ха-
рактеристики на средното ниво на управление са следните (Huy, September 
2001): 

- тълкувателни политики, определени от висшето ръководство; 
- подготовка на организационни договорености в отделите, което 

означава постигане на целите на различните бизнес политики; 
- подбор и избор на подходящ оперативен и надзорен персонал; 
- възлагане на дейности, задължения и отговорности за навременно 

изпълнение на плановете; 
- събиране и издаване на всички инструкции за експлоатация под 

негов контрол; 
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- мотивиране на служителите за постигане на по-висока производи-
телност и подходяща награда; 

- сътрудничество с други отдели за осигуряване на гладкото функ-
циониране на цялата организация; 

- събиране на отчети и информация за всяка работа, извършена във 
всеки отдел; 

- информиране на висшето ръководство; 
- договаряне с висшето ръководство за по-добро изпълнение на пла-

нове и политики чрез подходящи препоръки. 
 Мениджмънт на ниско ниво: това ниво на управление е в основата на 

управленската йерархия, под чиято юрисдикция са основните операции. 
Състои се от супервайзори, надзорници, търговски персонал и др. Те са в 
пряк контакт с работниците и доставчиците на услуги. Тяхната власт и от-
говорност са ограничени. В отношенията си с работниците те се ръководят 
от указанията, зададени от средното ръководство. Управлението на по-

ниско ниво интерпретира плановете за управление в кратък набор от опера-
тивни планове. Също така участва в процеса по вземане на решения. Тази 
управленска работа се осъществява чрез работниците, така че на всеки ра-
ботник да се възлага задача, която е съобразена с неговите способности и 
доклади за постигнатото до средата на управлението. Това ниво на управле-
ние е свързано с ръководенето и контрола на функциите на ръководството, 
както и с надзора на работниците. 

 

 

2. Управленски функции, които може да се изпълняват 
     в културните институции 
 

Постигането на ефикасност  и ефективност на една организация на-
лага необходимостта от правилното изпълнение на редица дейности, които 
са неразделна част от управленските функции. Такива функции не са дадени 
като отделни части. Те представляват части от цялото, които са взаимно 
свързани и са в постоянна взаимозависимост. 

Henri Fayol определя пет функции на управление: планиране, органи-
зиране, ръководене, координиране и контролиране. Лутер Гулик изброява 
седем такива функции под акронима "POSDCORB", който се ангажира с 
планирането, организирането, набирането на персонал, насочването, коор-
динирането, отчитането и бюджетирането. Уорън Хейнс и Джоузеф Маси 
посочват управленски функции при вземането на решения, организирането, 
персонала, планирането, контрола, комуникацията и режисирането. Кундс и 
О'Донъл споделят тези функции в планирането, организацията, персонала, 
ръководството и контрола. 

За целта ще определим следните шест мениджърски функции: плани-
ране, организиране, ръководене, насочване, координиране и контролиране. 
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1. Планиране: планирането е най-основната функция на всички уп-
равленски функции. Хората, които работят, за да изпълняват ефективно сво-
ите задачи, трябва предварително да знаят какво трябва да направят, какви 
дейности трябва да направят, какво да правят, как, кога да го направят. Пла-
нирането се занимава с въпросите "какво", "как" и "кога". Това е решение в 
настоящето за бъдещи цели и планове и действия за тяхното постигане. 

Планирането се състои от 3 фази (Шуклев, 2016, p. 127): 
1. Задаване цели и определяне на техния приоритет. 
2. Създаване на бизнес политика (начини за постигане на целите).  
3. Изготвяне на планове (конкретно преследване на целите).  

Организационните цели се определят от висшето ръководство в кон-
текста на основната цел и мисия, факторите на околната среда, бизнес прог-
нозите и потенциалните ресурси. Тези цели могат да бъдат краткосрочни и 
дългосрочни. Те са разделени на главни, ведомствени, секторни и индиви-
дуални планове или цели. Това е последвано от разработването на стратегии 
и планове за действие, които трябва да бъдат следвани от различни нива на 
управление и в различни сегменти на организацията. Политиките, процеду-
рите и правилата осигуряват рамка за вземане на решения, както и начина 

за постигане на целите и изпълнението на решенията. 
Всеки мениджър изпълнява всички тези функции за планиране или 

допринася за тяхното изпълнение. Плановете могат да бъдат в съзнанието 
на техните мениджъри, а да не са изрично и точно формулирани: те могат 
да бъдат неясни, а не ясни, но те винаги са там. Планирането е основната 
функция на управлението. Това се прави във всички типове организации, от 
всички мениджъри, на всички нива на йерархията, включително и в култур-
ните институции. 

2. Организиране: организирането включва идентифициране на дей-
ностите, необходими за постигане целите на предприятието и изпълнение 
на плановете; групиране на дейностите в работата; възлагането на тези ра-
ботни дейности на отделите и на физическите лица; делегиране на отговор-
ностите и правомощията за провеждане и осигуряване на вертикална и хо-
ризонтална координация на дейностите. Всеки мениджър трябва да реши 
какви действия трябва да предприеме в своя отдел и да отговаря за постига-
нето на целите, които са му поверени. След определянето на дейностите той 
трябва да групира еднакви или подобни дейности, за да възложи работата и 
дейностите на групите, да делегира правомощията на служителите, за да им 
даде възможност да взимат решения и да предприемат действия за предпри-
емане на тези дейности и да се осигури координация между служителите и 
подчинените им. Следователно организирането включва следните подфун-
кции: 

• определяне на дейностите, необходими за постигане целите и из-
пълнението на плановете; 
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• групиране на дейности с цел създаване на автономни работни 
места; 

• възлагане на работни места на служители; 
• делегиране на отговорности и власт, за да им се даде възможност 

да изпълняват своята работа и да управляват ресурсите, необхо-
дими за тяхната работа; 

• създаване на мрежа за координация на отношенията. 
Успехът на организационния процес е в структурата на организаци-

ята. Той включва организационни позиции, свързани задачи и отговорности, 
както и мрежа от роли и взаимоотношения власт и отговорност. 

Съответно организирането е основният процес на комбиниране и ин-
тегриране на човешките, физическите и финансовите ресурси в продук-
тивни взаимоотношения за постигане целите на културната институция. Тя 
има за цел да комбинира служителите и взаимосвързаните задачи по орга-
низиран начин, така че организационната работа да се осъществява коорди-
нирано и всички усилия и дейности да са обединени в посока на организа-
ционните цели. 

3. Ръководене. Броят на служителите е непрекъсната и жизненоважна 
функция на управлението. След определянето на цели, стратегии, политики, 
програми, процедури и правила, които са формулирани за тяхното пости-
гане, дейности за изпълнение на стратегии, политики, програми и др., опре-
делени и групирани в работата, следващата логическа стъпка в процеса на 
управление е да се избере подходящ персонал за изпълнение на задачите. 
Ефикасността и ефективността на организацията значително зависят от ка-
чеството на персонала и  една от основните функции на ръководството е да 
избира квалифицирани и обучени хора. Тя съдържа няколко подфункции: 

• Планирането на работната сила включва определяне на броя и вида 
персонал, който е необходим; 

• Избор за привличане на подходящ брой потенциални служители, ко-
ито търсят работа в предприятието; 

• Избор на най-подходящите лица за работните места; 
• Разполагане на кадрите на работни места; 
• Размествания и прекратяване; 
• Обучение и развитие на служителите. 

Като важна част от организационната ефективност човешкият фактор 
все повече се признава и работниците се приемат като отделна функция в 
управлението. Трябва да се подчертае, че никоя организация не може да 
бъде добра без нейните хора и мениджърите трябва да назначат подходящ  
персонал, за да постигнат по-добри резултати от изпълнението на другите 
функции. 

4. Усъвършенстване: насочването е във функцията да се поддържат 
ефективно организационните цели на служителите. Работата, възложена на 
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подчинените, трябва да бъде обяснявана и класифицирана, те следва да пре-
доставят насоки в работата и да бъдат мотивирани, да допринесат със своето 

изпълнение и ентусиазъм. Функцията за усъвършенстване включва след-
ните подфункции: 

(а) Комуникация; 
(б) Мотивация; 
(в) Лидерство. 
5. Координация: координацията е функция на установяване на такива 

взаимоотношения между отделните части на организацията, всички от ко-
ито са обединени в посока на организационните цели. Това е пълен процес 
на обвързване с всички организационни решения, операции, дейности и уси-
лия, за да се постигне единство на действията за постигане на организаци-
онни цели. Значението на процеса на координация е описано по подходящ 
начин от Mary Parker Follett. Управителят, според нея, трябва да се увери, че 
има организация "с координирани, свързани в мрежа и адаптирани дей-
ности, като свързва, преплита и установява взаимоотношения, като всяка 
работна единица, която не може да бъде допълнително разделена на малки 
части, да бъдат част от функционално цяло или интегративно единство". Ко-
ординацията като управленска функция включва следните подфункции: 

(а) Ясно определение на взаимоотношенията между органите и отго-
ворностите; 
(б) Единство на посоката; 
(в) Единство на екипа; 
(г) Ефективна комуникация; 
(д) Ефективно лидерство. 
6. Контрол: “Контролът е управленска функция, чрез която мениджъ-

рът успява да поддържа организацията в правилния път” (Stoner, 1997, стр. 
10). Това трябва да е актуално и превантивно. Всяко ненавременно изпъл-
нение поставя под въпрос по-нататъшното функциониране на организаци-
ята. На теория съществуват констатации, които сочат, че контролът е нераз-
ривно свързан с процеса на планиране. Той не може да бъде изпълнен, ако 
организацията не е подготвила планове, въз основа на които ще се основава 
контролът. Основната му задача е "измерване и коригиране на резултатите, 
за да се постигнат поставените цели и да се изпълнят плановете за постигане 

на тези цели.“ (Кралев, 1996, стр. 392). Като се има предвид, че постигането 
на целите и последователното изпълнение на планирането е задача и отго-
ворност на мениджърите от трите йерархични нива, необходимостта от кон-
трол е задачата на всички тях. Много често на практика има примери, които 
предполагат, че мениджърите от по-високо ниво поемат контрол върху кон-
трола, така че първата линия от мениджъри изпълнява контрол, който е 
много малък по обхват и размер. Независимо от това в каква йерархия се 
осъществява контролът, той преминава през четири основни етапа или 
стъпки (Лончаревич, 2007, стр. 45): 
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1. Определяне на стандартите, които са основните критерии за из-
вършване на контрол. Въпреки че контролът е взаимозависим с планира-
нето, необходимостта от такива стандарти произтича от невъзможността на 
мениджъра да спазва всички подробности, предоставени от плановете. По-
добна ситуация би намалила успеха при осъществяването на този процес. 
Стандартите имат за цел да сигнализират за определени проблеми при из-
пълнение на работните процеси.  

2. Измерването на резултатите е необходима процедура, която поз-
волява възприемането на всички нежелани състояния при изпълнението на 
задачите. Сложността му произтича от трудността на правилното измерване 
на всички работни процеси.  

3. Сравняването на резултатите със стандартите е процедура, която 
трябва да позволява своевременното възприемане на всички отклонения в 
изпълнението на задачите. Успешното изпълнение на тази фаза се обуславя 
от ясно определени стандарти, които ще позволят точно дефиниране на ра-
ботата на работника. В такива условия сравняването и оценяването на из-
пълнението на извършената работа ще бъде лесно постижимо. 

4. Предприемане на корективни действия е последната, но същевре-
менно много важна фаза на осъществяване на контрола. Успехът на трите 
фази определя възможността, тази фаза да даде необходимите ефекти. По 
този начин може да коригират или променят плановете на организацията, да 
се променят предварително зададените цели, структура, персонал и разде-
ление на задачите. При такива коригиращи действия много често се забе-
лязва необходимостта от допълнително обучение на служителите, което ще 
осигури по-голяма степен на специализация в изпълнението на задачите. 
 

 

Заключение 
 

Управлението на културните институции може да се определи като 
начина, по който нещата трябва да се правят в организацията. Ролята на уп-
равляващите, които да изпълняват функциите по правилния начин, е от съ-
ществено значение за успеха и устойчивото развитие на културните инсти-
туции. Културните реформи не могат да бъдат осъществени без укрепване 
на администрацията в културата и нейното управление както на централно, 
така и на местно ниво. 
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