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1. Биография:  

Зукърбърг е роден през 1984 г. в Уайт Плейнс, Ню Йорк. 
Родителите му са Карън – психиатър, и Едуард – 
зъболекар, и има корени от Германия, Австрия и 
Полша[9]. Марк и трите му сестри Ранди, Дона и Ариел 
са отгледани в Добс Фери, Ню Йорк. Идвайки от 
еврейско семейство, Зукърбърг израства като юдаист. 
На 13-годишна възраст, съгласно еврейските обичаи, 
празнува религиозното си пълнолетие. По-късно в 
продължение на години се идентифицира като атеист, 
но през 2016 отново споделя, че е вярващ, въпреки че не 
уточнява в коя религия. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D1%8A%D0%BA%D1%8A%D1%80%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B3#cite_note-9


В гимназията Ардсли е отличен ученик в часовете по 
класика. След това се премества в колежа Филипс Екситер 
Академи, където печели награди в областта на 
естествените науки (математика, астрономия и физика) 
и отново по класически науки. Марк е и капитан на 
отбора по фехтовка. В колежа е известен с рециталите си 
на известни епични поеми като „Илиада“. 

През септември 2002 г. постъпва в Харвардския колеж 
(част от Харвардския университет), макар че вече е 
създал софтуерна програма, към която са проявили 
интерес Microsoft и AOL. 

 





На 19 май 2012 г. Марк Зъкърбърг сключва брак с Присила. 
Двойката организира празненство по повод получената от 
Присила докторска степен по медицина, обаче когато 
близките приятели и членовете на семейството се 
появяват в задния двор на къщата на младите в Пало Алто, 
им било съобщено, че присъстват на сватба. 

В своя личен профил на страницата на Facebook Зъкърбърг 
изброява своите лични интереси, които помагат на хората 
да се свързват и да споделят това, което е важно за тях – 
революции, информационни потоци, минимализъм. Поради 
далтонизма си Зукърбърг предпочита синия цвят, затова 
доминиращ цвят на Facebook е синият. 

 





2. Програмист: Ранни години 
 

Зукърбърг започва да използва компютри и да програмира 
като дете в средното училище. Неговият баща го 
запознава с Атари Бейсик програмиране през 1990 г., а по-
късно наема софтуерния разработчик Дейвид Нюман за 

негов частен учител. Нюман го нарича „чудо“. Зукърбърг 
също изкарва магистърски курс по предмета в колежа 
Мърси близо до дома му, където той все още е в основно 
училище. Той се забавлява с разработването на 
компютърните програми, особено средствата за 
комуникация и игрите.  





По време на основното си училище под името на 
компанията Intelligent Media Group Зукърбърг 
създава музикален медия плейър, наречен Synapse 
Media player, който използва изкуствен интелект, 
за да разбере предпочитанията на слушателите, 
които са изпратени в Slashdot и получават 
оценка от трима от общо пет от списание PC. 
Майкрософт и AOL се опитват да закупят 
Synapse и да наемат Зъкърбърг, но той въпреки 
това избира да запише в Харвардския колеж през 
септември 2002 г. 





3. Годините в Харвард 

Още преди да постъпи в Харвард, уменията на 
Зукърбърг като програмист са забелязани и често 
е определян като феномен в тази сфера. Докато в 
университета изучава психология и компютърни 
науки, Марк Зъкърбърг членува и в Alpha Epsilon Pi – 
еврейско студентско братство. 
 



По време на втората си година в университета създава 
програмата „Course Match“, която помага на студентите да 
избират учебни курсове според изборите и предпочитанията 
на техните състуденти. По думите на тогавашния му 
съквартирант Ари Хазит Зукърбърг създава „само за 
развлечение“ и друга програма, която носи името „Facemash“. 

Програмата дава възможност на студентите да изберат 
най-привлекателното лице от даден брой снимки. Първият 
фейсбук сайт, отново по разказите на съквартиранта на 
Зукърбърг, представлява един вид състезание между две 
момчета и две момичета. Снимките на участващите, които 
били качени на първия фейсбук се конкурират за това „кой е 
по-готин“. 

 





4. Създаване на Фейсбук: 

     Възникване и цели 
 Зукърбърг стартира Facebook от стаята си в Харвард на 4 

февруари 2004 г. Най-вероятно вдъхновението му за него 
датира още от Филипс Екситър Академи, частно училище, 
което Зукърбърг завършва през 2002 г. То публикува свой 
собствен студентски указател със снимки на студентите, 
които студентите наричат „Facebook“. Подобен снимков 
материал и указатели са важна част на студентския социален 
живот в много частни училища. С тях студентите имат 
възможност да съобщават лична информация за себе си като: 
период на обучение, списък с приятели и телефонни номера. 





5. Интересни факти: 
1. Марк Зукърбърг страда от далтонизъм и цветът, който 
вижда най-добре е синият. Ето защо синьото доминира в 
цветовата схема на Facebook. 
2. Вие не можете да блокирате Марк Зукърбърг във 
Facebook. 
3. Марк е бил атеист в тийнейджърските си години. 
4. Домашният любимец на Марк е куче от порода пули, вид 
унгарска овчарка. 
5. Любимите му изпълнители са Дафт Пънк, Лейди Гага, 
Шакира и Риана. 



Благодаря Ви за 
вниманието! 

Представено от Киара 
Ценова IXa  


