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Биография  

Чад е роден в семейството на Дон и 
Джоан Хърли, израства край Бърдсборо, 
Пенсилвания. В детството си Чад показва 
интерес към изобразителното изкуство и 
започва да се интересува от компютри и 
електронни медии, когато учи в 
гимназията. Член е на ученическата 
Асоциация на технологиите. 
Кандидатства за работа в компанията 
PayPal и е удобрен.Поканен е да работи 
по логото на компанията и резултатът е 
сегашното лого. 



YouTube 
YouTube е основан от Хърли, Стив Чен 
и Джауед Карим, като първоначалната 
идея е да се споделят лични 
видеоклипове, записани на официална 
вечеря с приятели в Сан Франциско, 
състояла се през януари 2005 г. Решават 
да направят това, защото изпращането 
на клиповете по електронна поща е 
проблем. Е-пощата ги отхвърля, защото 
са много големи, а пощите имат 
ограничения. Публикуването на 
видеоклипове онлайн също е проблем. 



YouTube 
Така тримата решават да изработят нещо с 
опростен дизайн. Сайтът скоро става един 
от най-популярните места в Интернет, 
защото основателите проектират сайта така, 
че да могат хората да публикуват свои 
видеоклипове в YouTube за минути. 
Потребителите могат също така и да 
коментират видеоклиповете, качени от 
други потребители. За кратко време стотици 
нови клипове се качват на ден. На 16 
октомври 2006 г. Чен и Хърли продават 
YouTube на Google.Inc за 1,65 милиарда 
долара. 



Интересни факти 

■ Най-търсената тема в YouTube е 
‘Музика‘. Нищо странно в това, 
нали? Що се отнася до втората 
най-търсена тема в YouTube, то 
това е Minecraft. 

■ В момента YouTube е втората 

най-популярна търсачка в 

интернет. С повече търсения 
от Bing, Yahoo, 
AOL и Ask, събрани заедно. 

 

■ Жената, която дава под наем 
гаража си на Лари Пейдж и 
Сергей Брин през 1998 г., 
когато те създават Google, 
по-късно става главен 
изпълнителен директор на 
YouTube. 

 



Интересни факти 
 

■ YouTube стартира като сайт за 
видео и онлайн запознанства, като 
е бил наречен „Tune In Hook 
Up“. В настоящата си форма той 
съществува от 2005 година. 
Първото качено в YouТube видео, 
наречено Me at the zoo, е снимано 
от Явор Лапитски в зоологическата 
градина на Сан Диего и показва 
Джауед Карим, един 
от основателите на сайта, пред 

клетката на слоновете. 

 

■ Първоаприлските шеги са 
традиция в платформата. Те 
започват през 2008 г. 
и продължават до днес. Първата 
шега във сайта за видео споделяне 
е била, как всички линкове на 
видеа от заглавната страница са 
водели до един и 
същ музикаленклип на Rick 
Astley’s, на песента му “Never 

Gonna Give You Up”. 

 




