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Горана Перовић

ДЕФИНИСАЊЕ ВИЗИЈЕ И МИСИЈЕ ПОЗОРИШTА,
КАО ПРВИ КОРАК У УПРАВЉАЊУ ПОЗОРИШТЕМ

-ИЛУСТРОВАНО НА ПРИМЕРУ ПОЗОРИШТА „АТЕЉЕ 212”-

У рау је указано на значај сраешко менаџмена у еловању 
озориша. Исакнуо је а је риликом урављања најре неохоно 
реознаи и ефинисаи визију, мисију, реероарску олиику, 
циљну руу, уорочне и кракорочне циљеве и, е а сваконевне 
акивноси, у свом омену и конексу, реба а ресављају оовор 
на ако оређене основне каеорије ословања. Конкрени римери 
оносе се на ра озориша Аеље 212.

Кључне речи: 
урављање, мисија, визија, кракорочни и уорочни 
циљеви, циљна руа, реероарска олиика.

Увод

Управљање1 представља процес који обухвата како опште законитости 
и управљачке алате тако и специфичности које индукује област на коју 
се управљање односи. Сходно томе, и у процесу управљања културним 
делатностима разликујемо управљачке алате које користе менаџери у 
управљању у различитим областима пословања - успостављање основа 
и полазишта рада кроз артикулисање визије, мисије, дугорочних и 
краткорочних циљева те других категорија које из поменутих проистичу,  
као и особености управљања у култури које се огледају у начину 
финансирања, профитабилности, разноврсности образовног нивоа и 
професионалног профила кадрова, начину реализације циљева, природе 
креирања односно производње итд. 

1 Термини „управљање”, „руковођење”, „менаџмент” третирани су као синоними.
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Наведени управљачки алати се, међутим, данас у раду културних 
институција у Србији, прецизније у раду позоришта у Београду, најчешће 
не користе у потпуности. Ово се односи највише на дефинисање полазишта 
рада позоришта: визије, мисије, дугорочних и краткорочних циљева, 
циљне групе, репертоарске политике итд. Истовремено, не постоји ни 
довољно развијена свест о томе да би ове категорије требало дефинисати, 
нити да су та питања веома значајна за рад позоришта. Зашто је то тако? 
Како се онда вреднују резултати? Како се дефинишу приоритети? Како 
се праве планови? Како се реализују свакодневне активности? Према ком 
критеријуму се одабирају представе које ће бити приказане? 

Сви наведени примери у тексту односе се на рад позоришта „Атеље 212”2  
и представљају допунске илустрације разматрањима у оквиру којих су 
анализирани неки од проблема у позоришној свакодневици данас, као и 
разлози настанка истих односно последице које они даље узрокују. 

Визија, мисија, краткорочни и дугорочни циљеви и циљна група

Стицање увида у културну политику државе, односно града

Пре дефинисања визије, мисије и других категорија које из њих проистичу, 
а на којима се заснива рад позоришта, потребно је стећи увид, сагледати и 
анализирати културну политику државе односно града у којем позориште 
делује. Политичка или стручна тела, која финансирајући рад институција 
културе као и пројекте из ове области донекле управљају културним 
развојем на различитим нивоима (градском или републичком), имају, 
између осталог, у надлежности дефинисање културне политике ентитета 
на којем делују (нпр. културна политика државе, града...)3. Уколико су са 
њихове стране дефинисани одређени захтеви и предлози у вези са правцем 
развоја и филозофијом рада институција културе односно позоришта, исте 
треба уважити и интегрисати у полазишта за рад конкретне институције. 
Уколико овакви захтеви или предлози не постоје, као што је случај у овом 

2 Приликом израде рада, ради сагледавања стања, коришћени су подаци добијени путем  интервјуа, 
подаци добијени анализом докумената позоришта (статут, годишњи извештај, кадровски извештаји) 
као и информације на интернет презентацији овог позоришта www.atelje212.co.yu  Треба нагласити 
да су, због природе теме, наглашени актуелни проблеми позоришта, те би то требало имати у виду 
уколико би се на основу рада процењивала успешност деловања овог позоришта.  

3 „Kултурна политика представља правац развоја културе изричито одређен у облику низа циљева 
и задатака које треба остварити уз помоћ мера, инструмената и активности”. Драгићевић Шешић 
Милена и Бранимир Стојковић: Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, Београд, CLIO, 2000.
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тренутку у Србији, основне категорије је потребно дефинисати на нивоу 
позоришта.

Оваква ситуација управи позоришта обезбеђује широк избор у погледу 
опредељивања за правац развоја и начин деловања, али уједно представља 
и велику одговорност, тако да, највећим делом из овог разлога, управе 
позоришта махом избегавају да рад институције прецизно дефинишу у 
погледу овог питања. Таква ситуација, у којој позоришта делују иако нису 
дефинисана полазишта рада, међутим, производи проблеме4. 

Визија позоришта

Први корак (претходни можемо означити нултим) представља дефинисање 
визије позоришта. Визија представља одговор на питање: какво позориште 
желимо у будућности? За који правац развоја ћемо се определити? Да 
ли је то развијање међународне сарадње? Повећање прихода са благајне 
и комерцијализација? Приказивање што већег броја представа које су 
продуциране у иностранству и веома посећене (што се не препоручује да 
буде визија, мада омогућава гостовања и развијену размену)? 

Услед одсуства визије догађа се да спољне околности и понуде из окружења 
креирају развојни пут. Тиме се стиче привид да се успешно послује и да 
се све могућности користе. У ситуацијама када је немогуће све прилике 
искористити због ограничавајућих фактора (нпр. техничких, кадровских 
или временских) понуде и могућности недоследно се рангирају према 
интуитивним критеријумима. 

Уз јасно осмишљену и артикулисану визију, позоришта не би деловала 
реактивно већ, напротив, проактивно. Исто тако, били би успостављени 
јасни критеријуми на основу којих би могућности које пружа окружење биле 
рангиране. Правац развоја постао би опредељење управе или запослених, а 
не последица стицаја околности и случајности.

4 Они су још израженији данас, управо због чињенице да су се спољне околности измениле 
– околности које су биле важеће раније, пре неколико деценија подразумевале су другачије 
функционисање тржишта, другачији однос државе односно оснивача према деловању позоришта, 
другачије финансирање и коначно другачији друштвено – политички систем, те је данас одређивање 
основа на којем позориште делује изузетно важно како због унапређења процеса управљања тако и 
због промена у окружењу.
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Мисија позоришта 

Мисија позоришта представља одговор на питање: зашто позориште 
постоји? Мисија културне институције треба да обједињује четири основна 
циља:

1.  мора да основну филозофију институције излаже у једној концизној 
реченици  или кратком пасусу;

2.  мора да буде јединствена и препознатљива, непогодна за било коју 
другу институцију културе;

3.  мора да буде узбудљива и инспиришућа, подједнако за запослене у 
установи и за јавност и

4.  мора да исказује основне циљеве установе тако да њен напредак и њен 
успех могу бити мерљиви 5.

Мисија позоришта треба да буде дефинисана од стране управе позоришта, 
али уз учешће запослених, односно свих који, у односу на образовни 
ниво, могу да одговоре таквом задатку. Активним учешћем запослених 
избегла би се ситуација у којој би се мисија изједначила са реченицом која 
ће бити дописана у оквиру интернет презентације позоришта приликом 
њеног следећег ажурирања. Мисија треба да буде блиска запосленима, а 
њихово понашање у пословном амбијенту требало би да буде у складу са 
вредностима и ставовима који на основу ње проистичу!

Будући да су вештине и технике управљања многим радницима у култури 
непознаница, пре укључивања запослених у поступак дефинисања мисије, 
корисно је представити им знања из управљања у култури која се тичу 
проблема: зашо је важно и неохоно ефинисаи мисију? Треба нагласити 
да енергија инвестирана у препознавање мисије није узалудна. То ће у 
првом тренутку запосленима ускратити време које би могли да искористе 
за реализацију текућих послова (најчешће веома хитних), међутим, убрзо 
би постало видљиво да би квалитет и брзина реализације свакодневних 
послова били унапређени када би у свом контексту и домену чинили 
допринос остваривању мисије позоришта. 

Упркос томе што укључивање запослених у овај процес евидентно 
представља трошак, првенствено временски, али и материјални, и 
што њихово укључивање није неопходно да би мисија формално била 
дефинисана, важно је упознати запослене са проблемом будући да ће 

5 Драгићевић Шешић Милена и Бранимир Стојковић: Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, 
Београд, CLIO, 2000.
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на тај начин бити обезбеђени бржи и квалитетнији резултати у погледу 
одређивања мисије и, посебно, што је значајније, њене имплементације. 

Треба нагласити да мисију не би требало замаскирати поетским, али 
нејасним одређењима. Често појам „мисија” делује као нешто што без 
извесне мистификације не може да оправда своју функцију – напротив. 
Такође, неопходно је аргументовано демантовати погрешан став (који 
производи много проблема) да је мисија позоришта приказивање 
позоришних представа, као и други став који проистиче из првог, да, самим 
тим, мисију није потребно наглашавати! Ове заблуде посебно су присутне 
у култури јер се само деловање у области културе сматра веома мисијским 
(као да је непримерено и неваспитано поставити питање: зашто одређена 
институција културе постоји?).

Даље, може се поставити питање: да ли руководство позоришта има 
овлашћење да одреди мисију институције која има утицај на друштво у 
којем делује и која део финансија добија из државног буџета? Међутим, 
уколико се оснивач позоришта уздржава од тога да наметне или усмери 
рад позоришта примерено је да руководство дефинише мисију позоришта. 
Позориште са јасном концепцијом, која би требало да буде последица 
дефинисане мисије, свакако ће радити ефикасније и ефективније са истим 
кадровским капацитетом и материјалним средствима. 

Дефинисана мисија омогућује одређивање критеријума на основу којих ће 
се вредновати резултати рада позоришта. У том случају, било би могуће 
спроводити релевантне годишње евалуације (у оквиру којих је могуће 
оценити у којој мери позориште испуњава мисију свог постојања), а које би 
биле смернице за унапређење рада за наредни период.

Позориште „Атеље 212” нема јасну мисију деловања, али се користи 
одређењима која су још при оснивању позоришта усмерила рад:

•   ...основала а је руа лумаца, реиеља, исаца и музичара у ренуку 
каа се ојавила ореба за озоришем на чијој сцени ће заживеи 
аванарна рама, која је у о време била о велико уицаја у 
Еврои. 

•  ...окрива и нове омаће исце и извоило комае Бране Црнчевића, 
Алексанра Поовића, Душана Ковачевића и руих.
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Ово донекле може да одмени јасно дефинисану мисију, али се даље поставља 
питање колико је садашње деловање позоришта, нпр. репертоарска 
политика истог, одговор на овако профилисано деловање позоришта.

Репертоарска политика

Репертоарска политика треба да буде један од начина и инструмената да се 
оствари мисија позоришта и приближи или достигне позиција предвиђена 
визијом. Међутим, дефинисање ове категорије (као, уосталом, и претходно 
наведених) већина запослених доживљава као (самоиницијативно?) 
ускраћивање могућности да се на сцени оживе сви феноменални комади 
( који се, у противном, нажалост, не би уклапали у строго дефинисану 
репертоарску политику). Зашто бисмо сами себи ускратили могућност да 
поставимо било који комад на сцену? Тиме се, са становишта необавештене 
већине, смањује и могућност да се постигне успех.

Напротив, јасно дефинисана репертоарска политика доноси многе 
погодности:

1.  олакшава рад сектора за маркетинг као и сектора за односе с 
јавношћу;

2.  омогућава лакше препознавање имиџа (што је у директној вези са 
претходним исказом);

3.  унапређује комуникацију с публиком;
4.  омогућава доследност;
5.  омогућава лакшу идентификацију запосленог као и гледаоца са 

позориштем (идентификовање са системом вредности који се огледају 
у мисији).

Циљна група

Разлог због којег постоји устручавање да се прецизно дефинише циљна 
група неретко представља страх да ће одређивањем циљне групе односно 
фокусирањем на потенцијалне посетиоце са одређеним заједничким 
карактеристикама бити умањене могућности да се продају улазнице 
односно испуни гледалиште. У складу са таквим мишљењем је и закључак 
да уколико се обраћамо мањем броју потенцијалних гледалаца, мање 
су и шансе да сала позоришта (која и даље садржи исти број места) буде 
попуњена. Зато се, приликом дефинисања циљне групе најчешће наводе 
општа одређења као што су више или високо образовање или старосна 
граница између 20 и 65 година, која не укључују информације о животном 
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стилу и друге факторе на основу којих би представник циљне групе био 
препознат6.

Ипак, дефинисање циљне групе не би негативно утицало на број посетилаца, 
већ би, напротив, оптимализовало резултате маркетиншких активности и 
активности односа с јавношћу, што би се позитивно одразило на продају 
карата односно проценат попуњених места у сали. Истовремено циљна група 
утиче и на репертоарску политику те би њихово усклађивање представљало 
мали допринос јасној и препознатљивој филозофији позоришта.

Дугорочни и краткорочни циљеви

Дугорочни и краткорочни циљеви проистичу из мисије и визије. Циљеви 
су искази крајњег резултата, тачке које желимо да достигнемо. Увек се 
исказују за одређени период и представљају полазну основу за мерење и 
вредновање постигнућа.
Извесно је да позоришта, па и позориште Атеље 212, ове циљеве, у највећој 
мери, остварују путем продукције и извођења представа. При руковођењу 
процесом продукције представа најчешће се примењују технике управљања 
пројектима (било да је то последица поседовања знања из ове области било 
да је примена ових техника настала спонтано). Проблематична места, 
рангирана према учесталости јављања у практичном раду, су следећа:

1.  Избегавање да се експлицитно именује вођа пројекта7. Исто тако, 
потребно је да вођа пројекта добије довољно овлашћења и инструмената 
да дати посао реализује. У том случају, када прихвати задатак постаје 
одговоран за резултате (док њему одговарају чланови тима према 
делегираним задацима). Важно је избећи ситуације у којима се не зна 
ко је одговоран и надлежан за реализацију конкретних активности, тј. 
за делимичну, неадекватну реализацију или њено потпуно одсуство. 
Овакав приступ одразио би се и на буџет – процентуално би се умањила 
ставка непредвиђених трошкова. Могуће је да постоје непредвиђени 
трошкови, али не постоје непредвидиви трошкови! 

2.  Низак месечни доходак или хонорар као оправдање за низак квалитет 
реализованог задатка, непоштовање временских рокова, нередовност 
на послу и сл. Те појаве сe не смеју игнорисати, нити релативизовати 

6 Ова појава је у привреди заступљена у далеко мањој мери. Заправо, привредници су већ научили да 
не могу имати производ који је намењен свима –  нпр. и онима који желе да уз њега буду модерни, 
или да купе уз њега идеју о престижу и онима који желе да реше неки практични проблем са што 
мање уложеног новца.

7 То може бити управник, пројектни менаџер, организатор – зависи од организационе структуре 
позоришта и надлежности запослених.
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тиме што би очекивања била умањена, већ их је потребно третирати 
на примерен начин. Уколико је запослени, тј. хонорарни сарадник, 
пристао и прихватио узајамне односе, дужан је да своје обавезе изврши 
на начин и у року који је договорен.

3.  Неизвесност у пословању, те, сходно томе, непрецизно креирање 
планова. Најизраженије је када је у питању ангажман уметника у 
процесу продукције представе. Решење представља ангажовање 
уметника који могу да гарантују да ће у одређеном термину бити 
слободни за рад на продукцији о којој је реч. Овакав приступ би, у 
почетку, смањио број расположивих уметника, али би се временом 
њихов број повећавао јер би и сарадници стекли поверење и са 
сигурношћу рачунали на договорени ангажман у позоришту. Такође,  
тренутна ситуација у којој доминира неизвесност, заказивање 
неколико послова истовремено, не одговара ни уметницима, тако да 
би ово могло да буде препознато као иницијатива да се пређе на други, 
бољи, начин креирања односа и узајамних обавеза.

4.  Одсуство спровођења редовних вредновања, што ствара проблеме 
приликом сагледавања резултата, односно награђивања најбољих, 
сагледавања грешака и њиховог санкционисања, као и приликом 
унапређења рада.

Иако би и уз примењивање наведених предлога било немогуће предвидети 
успехе са аспекта уметничког квалитета представа, било би могуће умањити 
или елиминисати техничке  и финансијске неуспехе. 

Маркетинг и односи с јавношћу 

Као и категорије које су већ поменуте, тако и маркетинг и односи с јавношћу 
треба да проистекну из кључних категорија. Једино је на тим основама 
могуће направити стратегију. У овом тренутку маркетиншки концепти се 
доносе интуитивно. Мењају се сваке сезоне. Квалитет реализације ових 
активности, под претпоставком да их процењујемо независно од вредности 
самог концепта је, када је у питању позориште Атеље 212, одличан. Ово се 
првенствено односи на избор маркетиншких средстава, рокове у којима се 
реализују потребне активности као и на квалитет материјала или услуга.  

Односи с јавношћу треба да буду у сагласности са маркетиншким концептом, 
а сходно томе, и са кључним категоријама. На тај начин, путем различитих 
маркетиншких инструмената и инструмената односа с јавношћу, пласира 
се одређена порука. Могуће је намерно бити недоследан, али би то морало 
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да буде добро осмишљено и резултат јасне идеје и концепта. Иако би ове 
активности требало да се допуњују постоје и примери који указују да 
неретко постоји и раскорак: текстови на интернет презентацији позоришта 
Атеље 212 обилују фразама и не прате имиџ позоришта који је потпуности 
другачији (занимљиво је да исту артикулацију планова представљену на 
интернет презентацији - освојићемо све -  има и један произвођач пића).

SWOT анализа

Приликом дефинисања пословне политике и корпорацијског идентитета, 
неопходно је применити неке од метода стратешке анализе у циљу 
установљавања места институције на тржишту8. SWOT анализа најчешће 
се примењује у пракси, назив представља скраћеницу од првих слова 
енглеских речи: strengths (снаге), weaknesses (слабости), opportunities 
(шансе) и threats (претње). 

снага:
1.  ангажовани најбољи9 уметници;
2.  репрезентативна зграда и добра опремљеност позоришта;
3.  добар имиџ у јавности, међу спонзорима, политичким телима и  међу 

запосленима;
4.  развијена сарадња са оснивачем;
5.  развијена међународна размена и сарадња;
6.  повољна локација; 
7.  добра повезаност са другим деловима града - јавни градски превоз; 
8.  висок ниво пословности и поузданост у измирењу финансијских 

обавеза.

слабости:
1.  недефинисани појмови као што су „визија”, „мисија”, „краткорочни и 

дугорочни циљеви”, циљна група као и категорије које произилазе из 
поменутих ;

2.  интуитивно доношење одлука (као последица првонаведене ставке);
3.  преоптерећеност ансамбла;
4.  проблеми са паркирањем;
5.  нестабилност друштвено - политичког система;10

8 Драгићевић Шешић Милена и Бранимир Стојковић: Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, 
Београд, KЛИО, 2000.

9 За утврђивање категорије најбољи уважени су следећи критеријуми: познатост у јавности, 
награђиваност, потражња на тржишту.

10 Ставке под бројем 5-10 не односе се само на позориште Атеље 212, већ и на друга позоришта у 
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6.  неповољни закони о спонзорству (не стимулишу привреднике за 
улагање у културу);

7.  одсуство поверења у судство (првенствено у ефикасност), последично, 
уговори немају адекватан значај ни функцију коју би требало да имају, 
а на тај начин се повећава неизвесност и нестабилност у раду;

8.  претежно необразована публика када је у питању образовање из 
области историје позоришта, узрок је између осталог и чињеница да 
предмети историја позоришта и сл нису заступљени у оквиру средњег 
образовања;

9.  снажан продор кича као једног од водећих културних модела 
устоличеног деведесетих година 20. века на српској културној сцени.

шансе: 
1.  утврђивањем полазишта пословања били би остварени бољи резултати 

уз мање уложених средстава, времена итд;
2.  утврђивање полазишта пословања ојачало би имиџ позоришта (као 

озбиљне институције) код публике, спонзора, оснивача;
3.  утврђивање полазишта пословања побољшало би атмосферу у тиму тј. 

деловало би као помоћни инструмент за интерни ПР;
4.  квалитетнија и разноврснија међународна сарадња;
5.  школовање кадра у иностранству за занимања за која у оквиру 

образовног система у Србији не постоје адекватне школе, а која су 
неопходна  у раду позоришта;

6.  организација семинара за образовање публике из области историје и 
теорије позоришта.

претње:
1.  да све предложено конкурентске установе спроведу пре позоришта 

Атеље 212;
2.  синдром - ко је мазнуо мој сир; 11

3.  одсуство концепције може умањити будуће успехе тако да долази до 
све већег раскорака између уложене енергије и резултата;

4.  међународна сарадња све присутнија у раду других позоришта.

Београду.
11 Синдром ко је мазнуо мој сир описан је у истоименој књизи аутора Спенсера Џонсона, Алнари 

– Мoно & Мaнанa прес, Београд, 2004. Различит однос према променама: активни и пасивни и 
последице које они узрокују представљају основну тему књиге.
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Закључак 

Данас у Србији позоришта послују без јасно дефинисаних полазишта за 
пословање. Упркос томе, ниво професионалности у области текућих 
послова и  функционисања се унапређује. Тиме се, извесно, унапређује 
рад позоришта, али се поставља питање: да ли су резултати у складу са 
уложеним трудом, енергијом и знањем? У неким ситуацијама могуће је 
почети од средине, а затим, временом, формирати целину и постићи изврсне 
резултате. Међутим, у неким областима је то немогуће - у грађевинарству 
није могуће саградити први спрат уколико темељи нису постављени, или 
уколико су постављени према прорачунима за другу зграду. 

Када су у питању активности позоришта, важно је уредити основе 
пословања, а након тога и детаље који из тога проистичу. Неопходно је 
дефинисати полазишта за рад позоришта: визију, мисију, краткорочне 
и дугорочне циљеве и остале наведене категорије у тексту, па тек након 
тога унапређивати технике у свакодневном деловању. Активности које 
се реализују свакодневно, у свом домену  и контексту морају бити мала 
потврда смислу постојања и допринос у остварењу најзначајнијих циљева.  

Међутим, управе позоришта најчешће избегавају да дефинишу полазишта 
пословања. Поставља се питање: до када ће позоришта моћи на овај начин 
да функционишу и да ли ће се нешто у позоришној пракси променити у 
овом домену или ће овај проблем од стране већине која активно учествује у 
позоришном стваралаштву ипак остати непримећен?

Допуна закључку

Важно је да знате зашто шетате (мисија) и шта тиме желите да постигнете 
(визија)!

Ако шетате да бисте побољшали здравствено стање (мисија) онда ћете 
тежити да кроз шетњу повећате кондицију, оптимализујете крвни 
притисак и килажу (визија). У том случају због свежег ваздуха најбоље 
је да шетате у природи (репертоарска политика). Није важно какву ћете 
опрему за шетњу имати (репертоарска политика са другог аспекта). Важно 
је да првог дана пређете пет километара (краткорочни циљ), а да за месец 
дана можете са лакоћом да пређете десет километара (дугорочни циљ). 
Важно је да истовремено будете на прописаном режиму исхране (допунске 
активности). Ове активности тичу се Вас, Вашег лекара и Вама блиских 
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људи који се брину за Ваше здравље (циљна група). Није важно да ли ћете 
шетајући стећи нове пријатеље или да ли ћете препланути (визија неког 
другог шетача), можете да се кријете од Сунца, а да опет остварите визију! 
Није важно како ће све наведене активности изгледати пролазницима 
(циљна група другог шетача). 

Када не знате шта шетњом желите да постигнете може се десити да:
-   шетате са циљем да побољшате здравствено стање, а да током шетње, 

не осмисливши трасу, удишете загађени ваздух или конзумирате 
нездраву храну; 

-   шетате да бисте препланули, а то радите у терминима када је облачно, 
али редовно се саветујући  са лекаром;   

-   истовремено радите све што је наведено; у том случају могуће је да ћете 
постићи циљ, али уз пуно уложених средстава, времена и енергије;

-   да се упркос одсуству концепције одигра повољан расплет на 
другом пољу које није имало приоритет, тј. да желећи да побољшате 
здравствено стање, проширите круг познаника; у овом случају 
проблем представља то што, процентуално, нису велике шансе да се 
деси овакав расплет и најважније -  и даље нисте постигли циљ, иако 
сте остварили оно што нисте очекивали.
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Горана Перовић

DEFINING THE MISSION AND VISION OF THEATRE,  
BEING THE FIRST STEP IN  THEATER MANAGEMENT  

– A CASE STUDY OF THE THEATER  “ATELJE 212”

Summary

This paper is stressing the necessity of defining the categories as: “mission”, 
“vision”, “repertoire policy”, “target group”, “longterm and shortterm aims”. 
The activities like “marketing” and “public relations” are those who stem from 
the above mentioned categories. As all these categories remain nondefined, the 
decisions (concerning different management fields) are being made intuitively. 
On the other hand though, the techniques for realization of these activities are 
being improved. Review of financial aspect and international cooperation. 
SWOT analyse.


