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Konferencijoje ,,Prakalbinti akmenj" Mosedyje

Skuodo rajono Mosedzio miestelyje esantis Respublikinis Vaclovo Into akmenij
muziejus (toliau - muziejus), sukurtas gydytojo Vaclovo Into rankomis, unikalus savo eksponatais -
akmenimis - yra labai svarbus Skuodo krasto gamtos, istorijos ir kulturos paveldo liudytojas.
PasididziaviniE! teikiancio ne tik mosediskiams, ne tik Skuodo rajono gyventojams, bet ir visiems
lietuviams muziejaus vaizdai pasitinka atvykstancius turistus ne tik Palangos oro uoste, bet ir
daugelyje salies turizmo informaciniij centrij.

Kiekvienas muziejus yra kurinys, o jo vert$ sudaro ne tik dalykinis eksponatij rinkinys,
bet ir jo istorija, sukurimo tikslai ir aplinkybes, jdetas darbas. Tai ypac teisinga kalbant apie Akmeni}
muziejij Mosedyje, kuris sukurtas del gydytojo Vaclovo Into entuziazmo, uzsidegimo, pasiaukojimo,
siekiant surinkti ir issaugoti riedulius kaip must} krasto gamtovaizdzio, kulturos, istorijos, estetikos
dalj. Tai buvo ir patriotine misija, kuriq. jvykde Vaclovas Intas, jo kurinys yra autorinis darbas, todel
elgtis su sia ,,nedalykine" muziejaus vertybe reikia itin jautriai.

Mosedzio seniunijos visuomenei muziejaus indelis teikia ne tik ekonomine ir socialin^
(darbo vietui ir pajamij saltinio), bet ir integracijos (zmoniij vienybes palaikymo), kurybim?
(organizuojamij svencii^ ir renginiuj bei pazintin^ (vykdomij moksliniq ir edukacinii| veikli^) naud^.
Muziejaus kulturine reiksme mosediskiams be galo svarbi, kadangi miestelio kulturines institucijos
yra tik - muziejus, Viesoji biblioteka ir Kulturos centro padalinys. Muziejus yra erdve visuomenes
grupems suzinoti vienoms apie kitas, atliekant neformalij svietejisk^ darb^ ir uzmezgant dialog^ tarp
gyventojij bei turisti|. Neretai apsilank^ turistai uzsienieciai sulaukia vietos gyventojij susidomejimo,
tai skatina tolerancija_, komunikacij^ ir socializacij^.

Apsilank^ turistij srautai palaiko miestelyje teikiami| paslaugij gyvybingum^:
apgyvendinimo, maitinimo, vezimo, informacijos, pramogL} ir

Konferencijos ,,Prakalbinti akmenj" dalyviai, suvokdami Respublikinio Vaclovo Into
akmemj muziejaus dabartines pozicijos islaikymo butinyb^, siulo:

• , atsakingai jvertinti Respublikinio Vaclovo Into akmenij muziejaus svarb^
ir reiksm^;

• nevykdyti pavaldumo reformos;
• islaikyti respublikinio muziejaus status^.
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