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Предговор

Стивън Джоузефс, съавтор  
на „Ловко лидерство“

Случвало ли ви се е следното: краят на деня е и сте потънали 
в размисли за проблемите, които изискват да им отделите 

внимание – спешни ситуации в оперативните звена, неприятни 
изненади с един от важните клиенти, усложнения във взаимоот-
ношенията с управляващия борд, тревожен доклад за служителите 
и дългосрочни стратегически планове, зациклили отдавна в пози-
ция на изчакване. И изведнъж като гръм от ясно небе получавате 
прозрение. Скачате от стола и се провиквате: „Разбрах! Трябва ни 
по-добра метафора!“

Добре де, последната част от сценария не е много вероятна, но 
мога да ви гарантирам следното: щом стигнете до средата на кни-
гата, ще сте заредени с прекрасни нови идеи за това как да мобили-
зирате колективната интелигентност на своите екипи. Нещо пове-
че: начинът, по който ще насърчите появата на тези разрешения на 
проблемите, автоматично ще премести фокуса на организацион-
ната ви култура върху решенията, като така я направи проактивна.

„Гостоприемно лидерство“ ви кани да опитате една нова ме-
тафора за лидерството с дългосрочни практически ползи. Тази 
уникална призма ще ви обогати изключително и ще повиши ефек-
тивността ви като лидер. За мнозина обаче това обещание може 
би не внушава голямо доверие – и не без основание. Нужно е да 
отговорим на въпроса как може една метафора, една идея, да е но-
сител на такава сила?

Вероятно самите вие сте способни неволно да асоциирате на-
чина на действие на някои познати вам мениджъри с определени 



Гостоприемно лидерство

– 10 –

метафори. Да вземем за пример лидера, за когото бизнесът е вой-
на. Той се счита за генерал и се държи така, сякаш командва вой-
ската по време на битка. За него „Изкуството на войната“ е бизнес 
книга. За други хора пък „Принцът“ на Макиавели е ръководство-
то за това как се маневрира на заседание на борда – това са хората, 
които вярват, че бизнесът е „Игра на тронове“A.

Метафорите не само илюстрират нашата идентичност; те ни 
ориентират за това какво е важно, какво е приемливо и какво да 
правим по-нататък. Те играят ролята на модели, по които често се 
водим, без да сме ги осмислили и поставили под въпрос. Двете ме-
тафори в горния параграф имат някои нежелателни особености. 
Какво е да работиш за Командира или за Макиавели? Мнозина от 
нас са имали възможност да узнаят от първа ръка отговора на този 
въпрос в определен момент от кариерата си.

Маккъргоу и Бейли привличат вниманието ни към друга мета-
фора, дълбоко залегнала в нашата бизнес култура: лидерът като 
герой. Противно на съветите на експертите по лидерство и разви-
тие, много лидери все още продължават да се държат така, сякаш са 
героите във фабулата на своето лично и организационно развитие.

Авторите описват ограниченията на този модел и негативно-
то му въздействие върху нивото на участие и свободния поток на 
идеите. Лидерите герои са склонни да си придават важност. Ако 
изключим случаите, когато това е част от самия бранд (например 
Мис Пиги или Доналд Тръмп), то е лошо за бизнеса и здравето 
на вашата организация. Въпреки това метафората с героя продъл-
жава да е широкоразпространена. Ние наистина се нуждаем от 
по-добра метафора.

И тук на сцената излиза метафората за лидера като домакин. 
Всички видове лидери – от висшите мениджъри до малките еки-
пи – които се запознаят с идеите в „Гостоприемно лидерство“, ще 
могат да подходят към дейността си по нов начин. Те ще станат 
домакини на събиране, целящо да реализира ползи за организа-
цията и всички заинтересовани лица. За да си домакин на такова 

 A Съвременен американски фентъзи сериал. (Всички бележки под линия, 
без изрично упоменатите, са на преводача.)
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събиране, е нужно да знаеш целта и посоката и да умееш да ги пре-
дадеш на ключовите участници. Тогава актуален става въпросът 
как да създадеш най-подкрепяща среда за колективно новатор-
ство и ентусиазъм.

Докато четете за шестте роли за въвличане на другите, ще 
откриете, че авторите са отделили много внимание на въпроса 
как житейският ни опит като домакини и гости се съотнася към 
предизвикателствата на лидерството. Тъй като авторите са из-
ключително прецизни в изказа си, с тази неголяма книга няма 
да загубите и миг от времето си. Маккъргоу и Бейли знаят, че се 
интересувате от възможно най-бързото приложение на концеп-
циите. Те наистина са улучили нужната мярка, за да ви поведат и 
вдъхновят.

Алберт Айнщайн казва: „Нещата трябва да се правят възмож-
но най-просто, но не по-просто от това.“ Любовта на Маккъргоу 
към простотата (той е бивш физик) е видна в елегантния замисъл 
на семинарите му. Участниците преминават от размисъл върху ин-
тересни идеи към тяхното прилагане и тестване в конкретни про-
блемни лидерски ситуации. По същия начин авторите ви насърча-
ват да четете „Гостоприемно лидерство“, имайки наум конкретен 
проект. По този начин бързо ще можете да изпробвате идеите, 
които ви хрумнат.

Хелън Бейли допълва блестящия теоретичен подход на Мак-
къргоу с богатия си опит – тя е поставяла тези концепции на из-
питание в редица трудни бизнес ситуации. Преди да се посвети на 
това да помага на компаниите да постигат целите си чрез коучинг, 
тя е била високопоставен мениджър по качество на услугите във 
водеща банка. Хелън има опит в организации от всякакъв мащаб и 
илюстриращите примери за гостоприемно лидерство в действие 
в реалния живот идват в голямата си част от личната ѝ практика.

Маккъргоу и Бейли са написали „Гостоприемно лидерство“ с 
презумпцията, че искате да направите така, че хората да дават най-
доброто от себе си в работата; искате да канализирате колектив-
ната интелигентност на своята организация и да развиете собст-
вения си капацитет за мъдро лидерство. Освен това те вярват, че 
искате да водите по начин, който е естествено продължение на ва-
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шите опит и ценности. И тъй като сте заети хора, искате мъдрост-
та по тези въпроси да ви се предаде просто, сбито и запомнящо се 
в една леко четяща се книга.

Смятам, че авторите са създали именно такава книга. Сега, ко-
гато я държите в ръцете си, вие сте на прага да започнете да ге-
нерирате практически идеи, които можете да приложите веднага. 
Препоръчвам след като сте изпробвали тези идеи, отново да про-
четете книгата. Това ще ви подейства като още едно презареждане 
с дълбочина и въображение.

Чрез уебсайта на авторите ще можете да споделяте идеите си 
и да се възползвате от опита на другите. Тази платформа ви дава 
достъп до една практикуваща общност, чиито изкусни и отдадени 
домакини са Маккъргоу и Бейли.

Четете и се наслаждавайте!

Стивън Джоузефс, доктор по педагогически науки
Съавтор на „Ловко лидерство:  

Пет нива на майсторство за предусещане на промяната“
Автор на „Дракони в действие“

гр. Новато, Калифорния


