Познати Градиштанци
Сава Ж. Обрадовић, (Велико Градиште, 1838 – ?); велики
добротвор, оставио је Великом Градишту дућан (садашња
Библиотека), породичну кућу, локал на пијаци и неколико
њива као и повећу суму новца да се из свега формира фонд
из кога ће се два пута годишње даривати сиротињa
Милоје Васић (Велико Градиште, 3. септембар 1869 –
Београд, 4. новембар 1956); српски археолог, професор на
Београдском универзитету и члан САНУ
Милица Јанковић (Пожаревац, 1881 – Нишка Бања,1939);
српска књижевница, детињство проводи у Великом Градишту,
у мајчиној родној кући; у Градишту завршава основну
школу и малу матуру и с љубављу га помиње у својим
делима. Народна библиотека у Великом Градишту
организовала је научни скуп посвећен књижевници
Живана Жанка Стокић (Велико Градиште, 24. јануар 1887 –
Београд, 21. јул 1947); српска глумица, нарочито
запажене улоге у Нушићевим делима (незаборавна „Госпођа
министарка“)
Павле Бељански (Велико Градиште, 19. јун 1892 – Београд,
14. јул 1965); српски дипломата и
Браћа Ђорђевић – Павле (Београд, 4. новембар 1894) и
Ђорђе (Београд, 23. јул 1897); Павле је био дипломата, а
Ђорђе председник Трговачког суда у Пожаревцу и Великом
Градишту, добротвори, граду поклонили сву покретну и
непокретну имовину са заоставштином од око 1.500
музејских експоната уз услов да се у Великом Градишту
сагради народни музеј
Властимир Павловић Царевац (Царевац, 09.октобар 1895 –
Београд, 10. јануар 1965); виолински виртуоз, композитор
и диригент, чувар музичке баштине, оснивач Народног
оркестра Радио Београда, компоновао “Свилен конац“
Милован Јовановић (Велико Градиште, 1905 – јул 1986);
песник, члан Удружења књижевника Србије, сарадник у

бројним часописима (Српски књижевни гласник, Летопис
Матице српске, Југословенски расвит…); гаји родољубива
осећања према свом родном месту исказана у делима
“Младост“, “Градиштанска трилогија“, “Градиштанска
рапсодија“…
Милан Бесарабић (Чачак, 1908 – Београд, 2011), вајар,
сликар, музичар, песник, професор, педагог. Волео је
Велико Градиште (порекло по мајчиној линији) у које је
долазио од најранијег детињства па све до своје смрти.
Великом Градишту је поклонио збирку скулптура, слика и
цртежа и то је највећа јавна збирка Милана Бесарабића
(зграда општине и Народна библиотека)
Филип Цептер (Philip Zepter) – Милан Јанковић (Велико
Градиштe 23. новембар 1950); успешан привредник, оснивач
и власник компаније “Цептер“
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