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Projektu siekiama ištirti Greimo paveldo šaltinius Lietuvoje ir sutelkti juos į vieningą
susistemintą korpusą, tokiu būdu parengiant bazę tolimesniems šio paveldo tyrimams.
Būtent, projekte numatyta ištirti Lietuvos archyvuose (Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose)
saugomą su Greimu susijusią medžiagą (laiškus, nuotraukas, publicistinių bei mokslinių
straipsnių rankraščius bei mašinraščius), sukaupti juose saugomų tekstų darbines kopijas ir
parengti ištirtos medžiagos įvertinimus bei publikavimo rekomendacijas, nustatant, kokie
straipsnių rinkiniai, pavienės publikacijos ir niekada neskelbti tekstai yra vertingi
tyrinėtojams, mokslo bendruomenei ar plačiajai visuomenei.
Archyvų ir juose saugomos medžiagos sąvadą, išsamią Greimo darbų lietuvių kalba
bibliografiją, bei dalį jo tekstų, o taip pat – dalį vizualinės archyvinės medžiagos numatyta
paskelbti tinklalapyje www.semiotika.lt (lietuvių ir anglų kalbomis).
Atliktų tyrimų pagrindu numatyta parengti medžiagą pirmajam dvitomės
fundamentinės studijos Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos tomui, apimančiam
Greimo biografiką bei jo darbų bibliografiją. Numatyta transkribuoti pokalbių su Greimu
audioįrašų, atrinkti Greimo laiškų, parengti spaudai jo interviu bei prisiminimų apie jį,
išversti biografinių tekstų iš prancūzų ir anglų kalbų.
Antrajam šios studijos tomui šiuo projektu numatyta parengti dalį Greimo mokslinių
tekstų, spausdintų periodikoje ar saugomų archyvuose, tekstinio korpuso, o taip pat –
mokslinį straipsnį, skirtą Greimo mokslinės mąstysenos apraiškoms jo tarpasmeninėje
korespondencijoje. Antrajį studijos tomą sudarys Greimo mokslinių straipsnių rinkinys bei
kolektyvinė Lietuvos bei užsienio mokslininkų monografija, skirta Greimo mokyklai ir
semiotikos metodo raidai Vakarų Europoje ir Lietuvoje.
Minėtąją studiją numatyta išleisti 2017 m., Algirdo Juliaus Greimo šimtosioms
gimimo metinėms. Čia aprašomas projektas siekia sudaryti sąlygas įvertinti bendrą Greimo
paveldo Lietuvoje medžiagos apimtį ir jos akiratyje atrinkti reprezentatyvų greimistikos
korpusą publikavimui dvitomės studijos pavidalu. Projekto uždaviniai keliami turint
omenyje šią tolimesnio darbo perspektyvą, o taip pat – siekiant pagerinti sąlygas
tolimesniam Greimo semiotikos plėtojimui ir taip prisidėti aktualizuojant Greimo mokslinio
palikimo bei mąstysenos reikšmę bendrai humanitarinių mokslų raidai Lietuvoje.

