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Биография 

Марк Елиът Зъкърбърг (също 
Закърбърг или Зукърбърг) роден на 
14 май 1984 г., в Уайт Плейнс, щата 
Ню Йорк, САЩ, е американски 
програмист и предприемач в 
областта на Интернет-технологиите 
и филантроп, най-известен със 
създаването на социалната мрежа 
Facebook, на която е главен 
изпълнителен директор и 
президент. 



Създаване на facebook 

Фирмата Facebook Inc. е основана 
като частна компания през 2004 г. 
от Зъкърбърг и състудентите му 
Едуардо Саверин, Андрю Макколъм, 
Дъстин Московиц и Крис Хюз, 
докато са все още студенти в 
Харвардския университет. 
Зъкърбърг е обявен за лице на 
годината на списание „Time“ през 
2010 г.  



Създаване на facebook 

През март 2010 г. списание Forbes го 
определя като най-младият милиардер, 
със състояние от 4 млрд. долара. През 
септември същата година заема вече 
29-о място в списъка на най-богатите 
американци със състояние от 6,9 млрд. 
долара. 

 

През ноември 2016 г. Марк Зъкърбърг 
заема 4-то място в списъка на най-
богатите американци със състояние от 
55,5 млрд. долара. 



Години в Харвард 

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 Зъкърбърг 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 
Зъкърбърг, представлява един вид 
състезание между две момчета и две 
момичета. 



Личен живот 

Марк и трите му сестри Ранди, Дона 
и Ариел са отгледани в Добс Фери, 
Ню Йорк. Идвайки от еврейско 
семейство, Зъкърбърг израства като 
юдаист. 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 и отново по 
класически науки.  



Личен живот 

На 19 май 2012 г. Марк Зъкърбърг 
сключва брак с Присила Чан. 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. 



Благотворителности 

На 9 декември 2010 г. Марк Зъкърбърг 
обявява, че се присъединява към Клетвата 
за дарения, филантропска кампания на 
милиардерите Уорън Бъфет и Бил Гейтс. С 
този документ те обещават да дарят за 
благотворителност най-малко половината от 
богатството си. 

На 19 декември 2013 г. семейство 
Зъкърбърг обявява дарение от 18 милиона 
акции на Facebook на фондацията на Silicon 
Valley Community. На 31 декември 2013 г. 
дарението е признато за най-голямото в 
публичния регистър за 2013 г 



Благодаря за вниманието!  
Източник на информация:https://bg.wikipedia. 


