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Симболот на Менаџерот „Една Минута“ - 
временски термин од една минута прикажан 
на современ дигитален часовник - има за цел 
да го потсети секого од нас да издвои една 
минута во денот и да погледне во лицата на 
луѓето со кои раководиме. И да сфати дека 
тие се нашите најважни ресурси.

Симболот



Во приказната што следи, ви презентираме го-
лем дел од тоа што го имаме научено од нашите 
про учувања на медицината и на науките за одне-
су вањето, околу тоа на кој начин луѓето најдобро 
рабо тат со други луѓе.

Под „најдобро“ го подразбираме начинот на кој 
луѓето создаваат вредни и корисни резултати, и 
има ат убаво чувство за себеси, за организацијата и 
за другите луѓе со кои работат.

Оваа алегорија, менаџерот „Една Минута“, е ед-
ноставна компилација од тоа што нè учеа многу му-
дри луѓе и од тоа што самите го научивме. Ние ја при-
знаваме важноста на овие извори на мудрост. Ние 
сфаќаме и дека луѓето на кои вие сте им менаџер, 
ќе погледнат на вас како на еден од нивните извори 
на мудрост.

Поради тоа, ние веруваме дека ќе го усвои-
те прак тичното знаење кое ќе го добиете од оваа 
книга и ќе го употребувате во вашиот секојдневен 
менаџмент. Конфучие, древниот мудрец, го совету-
ва секого од нас: „Суштината на знаењето е: ако го 
имате, треба да го употребувате“.

Кога оваа приказна за прв пат беше објавена во 
1982-та, луѓе во организациите ја читаа за да ја зго-
лемат продуктивноста, профитите и проспе ри тетот. 

Вовед:
Сега повеќе од кога и да било



Во последниве две децении, откривме дека луѓето 
го користат менаџерот „Една Минута“ и затоа што 
сакаат кон нив да се постапува праведно и ис кре но, 
и сакаат нивната работа да биде ценета.

На работа, мажи и жени кои ги употребуваат три-
те „Едноминутни Тајни“, велат дека почесто доби-
ваат унапредување, дека помалку се подложни на 
стрес и дека повеќе уживаат во својата работа - исто 
како и ликовите од оваа приказна.

Дома, луѓето кои ги употребуваат трите „Тајни“ 
со своите семејства, ни велат дека резултатите се 
еднакво забележителни. Употребувајќи ги Едно ми-
нутните Цели, Едноминутните Пофалби и Едноми-
нутните Укори, нивните деца започнуваат сами да 
си ги раководат животите. А брачните партнери 
мно гу почесто ги разрешуваат недоразбирањата на 
пра вилен начин.

Ние бевме трогнати од безбројно мноштво луѓе 
кои ни кажаа дека менаџерот „Една Минута“ им бил 
од голема полза.

Сега, повеќе од кога и да било, кога од луѓето се 
бара да сторат „повеќе со помалку“, веруваме дека 
ќе го употребите тоа што ќе го откриете во приказ-
ната, за да успеете на работа, и дека наученото ќе 
го употребите и дома.

Ние се надеваме дека ќе уживате во прак ти ку-
вањето на менаџерот „Една Минута“ и дека, како 
резултат на тоа, вие и луѓето со кои работите и жи-
веете ќе имате поздра ви, посреќни и попродуктивни 
животи.

Кенет Бланчард
Спенсер Џонсон
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Потрагата
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Менаџерот „Една Минута“

Си беше еднаш еден бистар и паметен млад човек 
кој бараше ефективен менаџер.

Сакаше да работи за ефективен менаџер. Сакаше 
да стане ефективен менаџер.

Неговата повеќегодишна потрага го однесе до 
нај   оддалечените делови од светот.

Престојуваше во мали градови и во престолнините 
на моќни нации.
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Кен Бланчард / Спенсер Џонсон

Разговараше со многу менаџери: владини админи-
стратори и воени старешини, градежни надзорници и 
корпорациски извршни раководители, претседатели 
на универзитети и шефови на продавници, суперви-
зо ри на јавни фирми и директори на фондации, со 
менаџери на продавници и стоковни куќи, на ресто-
рани, банки и хотели, со мажи и жени - млади и 
стари.

Виде секакви канцеларии, големи и мали, луксузни 
и оскудни, со или без прозорци.

Започнуваше да го согледува целиот спектар на 
тоа како луѓето управуваат со луѓето.

Но, не беше секогаш задоволен од тоа што го 
гледаше.
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Менаџерот „Една Минута“

Виде многу „строги“ менаџери. Се чинеше дека 
нив ните организации победуваа, но нивните луѓе 
губеа.

Некои од нивните надредени мислеа дека тие беа 
добри, вешти и способни менаџери.

Многу од нивните подредени го мислеа спротив-
ното.

Кога момчето седеше во канцелариите на секој 
од овие „строги луѓе“, ги прашуваше: „Според вас, 
каков вид на менаџер сте вие?“

Нивните одговори незначително се разликуваа.
„Јас сум автократски менаџер - јас раководам со 

целата ситуација“, му велеа. „Менаџер насочен кон 
крајниот резултат“. „Краток и јасен“. „Реалистичен“. 
„Најмногу се грижам за профит“.

Тој ја слушна гордоста во нивните гласови и нив-
на та заинтересираност за резултатите.
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Се сретна и со многу „љубезни“ менаџери. Иако 
се чинеше дека нив ни те луѓе победуваат, поради 
тоа нивните организации губеа.

Некои од луѓето кои им беа подредени мислеа 
де ка тие се добри и способни менаџери.

Тие кои им беа надредени на овие менаџери се 
сомне ваа во тоа.

Кога човекот седнуваше и слушаше како овие 
„љубезни“ луѓе го даваат истиот одговор, тој слуш-
на:

„Јас сум демократски менаџер“. „Јас сум вни ма -
телен кон другите“. „Партиципативен“. „Поддржу-
вачки“. „Хуманистички“.

Тој ја слушна гордоста во нивните гласови и нив-
ната заинтересираност за луѓето.

Но, беше вознемирен.
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Менаџерот „Една Минута“

Се чинеше дека повеќето менаџери од светот беа 
првенствено заинтересирани, или за профитот, или 
за луѓето.

Менаџерите кои беа заинтересирани за резултати 
често беа означувани како „автократски“, додека 
менаџерите кои беа заинтересирани за луѓе често ја 
добиваа етикетата „демократски“.

Младиот човек мислеше дека секој од овие ме на-
џе ри - „строгиот“ автократ и „љубезниот“ демократ 
- беше само делумно ефективен. „Тие наликуваат на 
половина менаџер“, мислеше тој.

Се врати дома, уморен и обесхрабрен.
Тој можеби одамна ќе се откажеше од својата 

по трага, но имаше една голема предност. Точно 
знаеше што бараше.

„Ефективните менаџери“, си мислеше тој, „упра-
вуваат со себе и со луѓето со кои работат, на тој 
начин што и организацијата и луѓето, профитираат 
од нивното присуство“.
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Младиот човек насекаде бараше ефективни мена-
џе ри, но пронајде само неколку. Неколкумината 
кои ги пронајде не сакаа да ги поделат тајните со 
него. Започна да мисли дека можеби никогаш нема 
да дознае што навистина е потребно за да се стане 
ефективен менаџер.

Потоа до него допреа чудесни приказни за еден 
посебен менаџер кој, иронично, живееше во блискиот 
град. Слушна дека луѓето сакале да работат за овој 
човек и дека заедно постигнувале извонредни ре-
зул тати. Младиот човек се прашуваше дали овие 
приказни беа навистина точни и, ако се точни, дали 
овој менаџер ќе сака да ги подели своите тајни со 
него.

Љубопитен, тој ѝ телефонираше на секретарката 
на овој посебен менаџер, за да закаже средба. Таа 
му кажа: „Можете да дојдете во кое било време од 
оваа недела, освен во среда наутро. Вие одберете 
го терминот“.

Младиот човек придушено се насмеа, зашто овој 
божем чудесен менаџер му делуваше како „чудак“. 
Каков вид на менаџер има толку многу достапно 
време? Меѓутоа, младиот човек беше фасциниран. 
Појде да се види со него.
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Менаџерот „Една минута“

Кога младиот човек пристигна во канцеларијата 
на овој менаџер, тој стоеше и гледаше низ прозорец. 
Кога младиот човек се накашла, менаџерот се сврте 
и се насмевна. Го покани младиот човек да седне и 
го праша: „Што можам да сторам за вас?“

Младиот човек му одговори: „Би сакал да ви по-
ставам некои прашања околу тоа како раководите 
со луѓето“.

Менаџерот без двоумење му рече: „Слободно 
прашајте“.

„Па добро, за почеток, дали одржувате редовни 
за кажани состаноци со вашите подредени?“

„Да, одржувам - еднаш неделно, во Средите, од 
9 до 11 часот. Токму затоа не можам да се видам со 
вас во тоа време“, одговори менаџерот.

„Што правите на тие состаноци?“, праша младиот 
човек.

„Слушам, додека моите луѓе разгледуваат и ана-
ли зираат тоа што го постигнале во претходната не-
де ла, зборуваат за проблемите кои ги имале, и што 
сè уште треба да биде постигнато. Потоа развиваме 
планови и стратегии за наредната недела“.

„Дали одлуките што ги донесувате на тие соста-
ноци се обврзувачки и за вас, и за вашите луѓе?“, 
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праша младиот човек.
„Се разбира“, инсистираше менаџерот. „Каква би 

била смислата на состаноците, ако одлуките не се 
об врзувачки?“

„Значи, вие сте партиципативен, учествувачки 
ме наџер, нели?“, праша младиот човек.

„Напротив“, инсистираше менаџерот. „Јас не ве-
ру вам во тоа дека треба да учествувам во било как-
во донесување одлуки од страна на моите луѓе“.

„Тогаш, која е целта на вашите состаноци?“
„Веќе ви кажав“, рече тој. „Ве молам, млад чове-

ку, не барајте да повторувам. Тоа е губење на моето 
и на вашето време“.

„Ние сме тука за да оствариме резултати“, про-
дол жи менаџерот. „Целта на оваа организација е 
ефикасноста. Бидејќи сме организирани, ние во го-
ле ма мера сме повеќе продуктивни“.

„Аха, значи свесни сте за потребата од продуктив-
ност. Значи, вие сте повеќе ориентирани кон ре зул-
татите, а помалку ориентирани кон луѓето“, суге ри-
ра ше младиот човек.

„Не!“, гласно извика менаџерот, преплашувајќи 
го својот посетител. „Многу често го слушам тоа“. 
Тој стана и започна да шета наоколу. „Како воопшто 
можам да остварам резултати, освен со помош на 
луѓе? Мене ми е грижа за луѓето и за резултатите. 
Тие одат рака под рака“.

„Еве, млад човеку, погледнете го ова“. Менаџерот 
на својот посетител му подаде една плакета. „Ја чу-
вам на мојата работна маса, за да ме потсетува на 
една практична вистина“


