НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЦАЧО НЕНОВ 1897г. ”- с. Гложене

 На сцената на НЧ ”Цачо Ненов 1897г.” са играни в годините следните пиеси:
 Сезон 1991-1992г. - „Скакалци” - комедия от Ст. Л. Костов.
 Сезон 1992-1993г. - „Вражалец” - комедия от Ст. Л. Костов
 Сезон 1993-1994г. - „Големанов” - комедия от Ст. Л. Костов
 През 2005г. Женската певческа група „Гложенски напеви” към
читалището участва във фолклорен национален събор „Копривщица - 2005г.”.
През същата 2005г. читалището получава грамота за участие във фолклорен
празник „Рибарица - 2005”. На 10.09.2005г. е открита екопътеката до
местността Връа, наречена „Пътека на легендите, преданията и приятните
емоции”.
През 2006г. за Деня на самодееца са представени две сцени от пиесата „С жени
шега не бива”. На 1 май 2006г. благодарствено писмо получава Ж.П.Г. „
Гложенски напеви” при читалището за участието й в Традиционен събор в с.
Васильово. А след това – Почетна грамота за участие в популяризиране и
съхранение на фолклорното богатство в с. Глогово. На 12.08.2006г. Николета
Николова представя читалището в Национален фолклорен събор „ Рожен –
2006г., за което получава грамота.
 През 2007г. празнично се чества 777 години от създаването на с. Гложене.

Следват участия на Ж.П.Г. на 07.07.2007г. и 11.07.2008г. – получават
Диплом за празника на народния обичай и автентичната носия в с.Рибарица. На
26.08.2007г. Общински организационен комитет награждава Женската певческа
група „ Гложенски напеви ” за участието й в традиционен Общински събор на
народното творчество „От Тимок до Вита”. На 05.09.2007г. детски клуб при
читалището участва и получава Диплом на Черноморски събор „ Евро фолк
2007г. ” в Приморско. Същата година на 21.11.2007г. следва тържествено
отбелязване на 110г. от създаването на Гложенското читалище.

Традиция за Ж.П.Г. „ Гложенски напеви” е участието й в традиционния
събор на народното творчество „ От Тимок до Вита” - с. Черни вит през 2008г.,
2011г. и 2012г. и участието й в традиционен Общински събор в с. Васильово през
2011г. и 2012г.



На 03.03.2012г. бе тържествето отбелязано 115г. от създаването на НЧ „
Цачо Ненов 1897г. ” в салона на Читалище „ Съгласие” - гр.Тетевен.

 През 2011г. и 2012г. читалището взе участие в откриването на
традиционния събор в с. Гложене. Поканени за откриването на събора бяха:
Духовата музика от с. Садовец; Танцова група „ Студенец” при
Читалище „ Искра” - с.Садовец; участие на Танцова група „ Амалипе” гр.Тетевен с худ. ръководител Бисер Петков; малките самодейци от
гр.Тетевен – Виктор и Никола Димитрови; солово изпълнение на певицата
Кунка Петкова; стихове, написани за Гложене от Мария Берова ,
прочетени от Веса Николова; стихове, написани от гложенския поет ,
писател и учител Николай Милчев , прочетени от Камелия Кунчева и
естествено поздрав към всички поднесе с букет от песни
Ж.П.Г. „ Гложенски напеви” с худ. ръководител Росен Александров.
 През м. Ноември 2012г. във фоайето на Кметство - с. Гложене бе
направена изложба на снимки и афиши от проведени театрални постановки на
Читалището. Изложбата бе направена съвместно с група ученици с ръководител
Малина Цачева – учител в местното ОУ „ Йото Н. Врачев”, работещи по
проект „ Успех”.


През изминалите години не бяха забравени и бяха чествани и други
празници с детска самодейна група при Читалището.

 На 1-ви март 2013г. - празника за Деня на самодееца и посрещане на Баба
Марта се отбеляза тържествено в ресторанта на с. Гложене, съвместно с
участието на танцова формация „ Студенец” при Читалище
„ Искра” - с. Садовец и детска певческа група „ Изворче” от
Читалище „ Христо Ботев” - с. Български извор. Читалище - с. Гложене се
представи с пресъздаване на „ Легендата за баба Марта”, с участие на детска
самодейна група. Кмета на с.Гложене и Кмета на с.Садовец ни уважиха
празника с присъствието си и с пожеланията си за ползотворна и съвместна
работа.

