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SEMINARI I FUSHES FROJDJANE NE SHQIPERI
Paraqitje e përgjithshme

Ky seminar është një hyrje në psikanalizë nëpërmjet studimit të « Ligjërimi i 
Romës » i Jacques Lacan-it në vitin 1953, i titulluar « Funksioni dhe fusha e fjalës 
dhe e gjuhës në psikanalizë ». Ky tekst kryesor i mësimeve të tij paraqet për 
lexuesin e sotëm aktualitetin e zbulimit frojdjan dhe vitalitetin e praktikës analitike 
bashkëkohore.

Seminari do të mbahet nga lektorët e Fushës frojdjane, Francesca Biagi-Chai, 
Massimo Termini, Carmelo Licitra, anëtarë të Shoqatës Botërore të Psikanalizës 
(AMP).
Ky cikël seminaresh organizohet nga Judith Miller, presidente e Shoqatës së 
Fondacionit të Fushës frojdjane, vajza e psikanalistit Jacques Lacan.
Seminari do të zhvillohet sipas kalendarit të paracaktuar në datat e mëposhtme:

5 nëntor 2011, Francesca Biagi, « Simptoma ndërmjet interpretimit dhe leximit »
14 janar 2012 , Massimo Termini « Simptoma dhe përsëritja »
26 maj 2012, Carmelo Licitra «  Si lexohet një psikozë ? »

Lektor i Fushës frojdjane për sesionin e tretë: Carmelo Licitra
Anëtar i SLP-së (Scuola Lacaniana di Psicanalisi) lektor i Sektorit klinik të Romës.

Regjistrimet kryhen në adresën elektronike r  rethilakanian@nyjelakim.net  
Tarifa     hyrëse     për     seminarin   –   15     euro,     për     studentët     nën     26     vjeç   –   7     euro.  

mailto:jnathanaili@gmail.com


ARGUMENTI

“Si të lexosh një psikozë ?”

Do ta trajtojmë çështjen e psikozës, në mënyrë klasike, nëpërmjet  forclusion-it të 
Emrit-të-Babait dhe mungesës së shënjimit fallik. Bazuar mbi rastet klinike, do të 
shikojmë se si kjo qasje strukurore e klinikës mundëson leximin e delirit, 
haluçinacioneve dhe fenomeneve elementare, duke i dhënë kështu përparësi 
vlerësimit të çrregullimeve të ligjërimit,  të lidhura ngushtë me forclusion-in e 
Emrit-të-Babait si dhe çrregullimeve të imazhit të trupit dhe ëndjes (jouissance) që 
i shoqëron, të lidhura këto me apostrofimin e fallus-it.
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Sesioni i 3të – 26 Maj 2012

Si të lexosh një psikozë ?

PROGRAMI

Paradite 9h-13h

9h00: Hapja e Regjistrimeve

1. Ekspozé nga Carmelo Licitra, e shoqëruar nga një diskutim.
2. Disiplina e komentit.

11h-11h30 : Pushim

11h30 - 12h: Prezantim klinik 
“ Macja brenda meje s'më le rehat  ”, Alma Hasalami, specializante në
psikiatri, shërbimi i psikiatrisë për fëmijë dhe adoleshentë, Q.S.U.T.
Diskutim.

12h - 13h: Diskutim teoriko-klinik Carmelo Licitra

Pasdite 15h-18h

15h00:

     1. Vazhdim i diskutimeve nga Carmelo Licitra.
     2. Prezantim klinik “ Zjarri më jep qetësi !”, Jada Caja, psikologe, shërbimi I

dializës tek të rriturit, Q.S.U.T.
         Diskutim.

16h30-16h45: Pushim

16h45-17h30: Diskutime mbi propozimet e përgatitura për Seminarin e 3të të
                        Fushës frojdjane në Shqipëri.

17h30-18h00: Mbyllje e sesionit të tretë


