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Ľubovnianske múzeum realizovalo v rokoch 2009 – 2011 projekt SPIREPO.
Cieľom projektu bolo prispieť k poznaniu najvýznamnejších a najnavštevovanejších pamiatok
slovensko – poľského pohraničia. Jeho štyrmi základnými kľúčovými aktivitami bolo
zorganizovanie medzinárodnej konferencie k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Spiši
(Žakovce, 2009), vydanie zborníka Spiš v 12. a 13. storočí (Stará Ľubovňa, 2011),
zorganizovanie medzinárodného seminára o hradoch Ľubovňa a Nedeca (Niedzica, 2011)
a vydanie vedecko-populárnej publikácie Sedem storočí hradov Ľubovňa a Dunajec (Stará
Ľubovňa, Niedzica, 2011). Všetky plánované aktivity sa podarilo realizovať počas trvania
projektu (2009 – 2011).
Kniha Sedem storočí hradov Ľubovňa a Dunajec získala v marci 2012 ocenenie Klubu
fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov ako Najlepšia kniha o kraji a regióne
Slovenska za rok 2011. Knihu považujeme za najvyhľadávanejšiu knihu o hradoch Ľubovňa
a Dunajec na Slovensku i v Poľsku.
Hlavným partnerom projektu SPIREPO bolo Ľubovnianske múzeum, partnerom na poľskej
strane bolo Stowarzyszenie historykow Sztuki Muzeum Zespol Zamkowy w Nedeci.
Zámery projektu boli v plnej miere naplnené a veľmi pozitívne prijaté zo strany
odbornej a laickej verejnosti. Realizáciou projektu sa prispelo k prehĺbeniu spišského
regionálneho povedomia s dôrazom na bohatú históriu a kultúru. Projekt umožnil publikovať
najnovšie výsledky bádania slovenských a poľských historikov v oblasti výskumu dejín
hradov Ľubovňa a Dunajec. Projekt prezentuje základný prehľad o dejinách a stavebnom
vývoji dvoch najnavštevovanejších hradov na území Prešovského samosprávneho kraja
a Malopoľského vojvodstva. Bránami hradov Ľubovňa a Dunajec prejde ročne viac ako
400 000 návštevníkov. Projektu sa zúčastnili predovšetkým slovenskí a poľskí historici,
pracovníci múzeí, učitelia, sprievodcovia cestovného ruchu a ďalší záujemcovia o históriu.

