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Кой е Стив Джобс? 
￮ Стив Пол Джобс е американски 

предприемач и изобретател. 
￮ Той е основател, председател на 

съвета на директорите и главен 
изпълнителен директор на 
Apple Inc. 



Ранни години 
o Роден е на 24 февруари 1995 г. в 

Сан Франциско, Калифорния.  
o Още като бебе е осиновен от Пол 

Джобс и Клара Джобс -Акопян, 
които го кръщават Стив Пол. 
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￮ Като ученик не е щастлив в 
училище, затова семейството 
се мести в Лос Алтос, 
Калифорния. 

￮ След училище посещава 
лекции на фирма - посредник 
на “Хюлет Пакард” и бива 
нает като летен работник там. 
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Първа среща с Возняк 
￮ Друг работник във фирмата е 

Стийв Возняк – инженер, 
изобретяващ електронни уреди. 

￮ Джобс помага на Возняк да 
продава устройства. 
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￮ През 1972 Джобс завършва гимназия и се прехвърля в колежа 
“Рийд” в Портланд, Орегон. 

￮ Изкарва само един семестър, след което се отказва, като 
посещава само избрани от него лекции. 
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Просветление 
￮ Следват години на хипарско 

увлечение, пътува в Индия да 
търси просветление, приема 
будизма, експериментира с 
наркотици и проявява страст 
към музиката – особено Боб 
Дилън и “Бийтълс”. 
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Началото 
￮ 1974 г. – започва работа като видео 

дизайнер в Атари, а през есента се 
връща в Калифорния и посещава 
клуба на Возняк “Хоумбрю 
Компютър Клъб”. 

￮ Кани Возняк да създадат персонален 
компютър. 
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Apple I 
￮ Съвместният им труд ражда този 

компютър, направен в спалнята 
на Стив, а след това прототипът 
му е изготвен в гаража. 

￮ Показва първият им продукт на 
местен продавач, закупил 25 
бройки от него. 
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￮ Пласират продукта през 1976 г., който се различава по 
вградената си поддръжка за клавиатура и телевизор. 

￮ За да подобри маркетинговите си умения, Стив се учи от 
приятел, работил в маркетинговия отдел на “Интел”. 
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Собствена компания 
￮ Джобс и Возняк решават да основат компания за 

разработване и продажба на персонални продукти.  
￮ За да я основат, те трябвало да продадат най-ценните 

си вещи. 
￮ Джобс продава микробуса си, а Возняк – своя 

калкулатор. 
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Идеята за името 
￮ Решават тя да носи името Apple в памет на 

щастливото лято, което Джобс прекарва като 
работник в Орегон.  

￮ Другата версия на историята е, че Стив Джобс 
казал, че ако никой не му предложи хубаво име – 
ще кръсти компанията просто ябълка, каквато 
държал в ръката си.  

￮ Ябълката също е и любимият му плод. 
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Проекти 
￮ 1977 – проектират Apple II с цветен дисплей. 
￮ 1981 – Джобс представя Apple III 
￮ 1983 – представят компютъра си Lisa 

(първият, управляван с мишка) 
￮ Macintosh – друг проект на Джобс, 

представен на среща на акционерите през 
1984 г. 
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￮ 1985 – напуска Apple и създава 
софтуерната компания NeXT 

￮ 1986 – основава Pixar с Едуин 
Кетмул – компания, известна с 
много анимационни филми 

￮ 1996 – завръща се в Apple 
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￮ Нова операционна система Mac OS X 
и продукта iMac. 

￮ iPod, iTunes –портативен плеър и 
софтуер за цифрова музика 
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Здравословни проблеми 
￮ Джобс се бори с рак на панкреаса от 

2004 г., а през 2009 г. му е 
трансплантиран черен дроб. 

￮ 17 януари 2011 си взима почивка, а на 
24 август подава оставка като главен 
изпълнителен директор на Apple. 
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Смърт 

￮ На 5 октомври 2011 г. семейството му 
съобщава, че е “починал спокойно днес”. 
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Източници 
￮ https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1

%82%D0%B8%D0%B2_%D0%94%D0%B6%D0
%BE%D0%B1%D1%81 
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Благодаря за 
вниманието! 
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