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Muzeum Lubowelskie w latach 2009 – 2011 realizowało projekt SPIREPO.
Celem projektu było przyczynić się do poznania najważniejszych i najczęściej odwiedzanych
zabytków pogranicza słowacko-polskiego. Jego czterema podstawowymi i kluczowymi
działaniami było zorganizowanie międzynarodowej konferencji z okazji 800. rocznicy
pierwszej wzmianki w źródłach pisanych o Spiszu (Žakovce, 2009), wydanie tomu Spisz
w XII i XIII wieku (Stará Ľubovňa, 2011), zorganizowanie międzynarodowego seminarium
poświęconego zamkom Lubowla i Niedzica (Niedzica, 2011) oraz wydanie popularnonaukowej publikacji Siedem wieków zamków Lubowla i Dunajec (Stará Ľubovňa, Niedzica,
2011). Wszystkie zaplanowane działania udało się zrealizować podczas trwania projektu
(2009 – 2011).
Książka Siedem wieków zamków Lubowla i Dunajec w marcu 2012 r. zdobyła nagrodę
Klubu Fotopublicystów Słowackiego Związku Dziennikarzy jako Najlepsza książka
o województwie i regionie Słowacji za 2011 rok. Książka jest uważana za najbardziej
poszukiwaną publikację o zamkach Lubowla i Dunajec na Słowacji i w Polsce.
Głównym partnerem projektu SPIREPO było Muzeum Lubowelskie, partnerem po stronie
polskiej było Stowarzyszenie Historyków Sztuki Muzeum Zespół Zamkowy w Niedzicy.

Cele projektu zostały spełnione w pełnej mierze, a sam projekt spotkał się
z pozytywnym przyjęciem ze strony specjalistów i zwykłych odbiorców. Realizacja projektu
przyczyniła się do pogłębienia spiskiej świadomości regionalnej przy szczególnym
uwzględnieniu bogatej historii i kultury. Projekt umożliwił publikację najnowszych wyników
badań historii zamków Lubowla i Dunajec prowadzonych przez słowackich i polskich
historyków. Projekt prezentuje podstawowe informacje o historii i rozwoju architektonicznym
dwóch najczęściej odwiedzanych zamków na terenie preszowskiego kraju samorządowego
i województwa małopolskiego. Przez bramy zamków Lubowla i Dunajec rocznie przechodzi
ponad 400 000 odwiedzających. W projekcie udział wzięli przede wszystkim słowaccy
i polscy historycy, pracownicy muzeów, nauczyciele, przewodnicy turystyczni oraz inne
osoby zainteresowane historią.

