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SEMINARI I FUSHES FROJDIANE NE SHQIPERI 
Paraqitje e përgjithshme 

 

 

Seminari do të mbahet nga lektorët e Fushës frojdjane, Sergio Caretto, anëtar i 

SLP-së dhe 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: 

14 shkurt 2015 nga Sergio Caretto, psikanalist në Torino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regjistrimet kryhen në adresën elektronike rrethilakanian@nyjelakim.net 

Tarifa hyrëse për seminarin – 15 euro, për studentët nën 26 vjeç – 7 euro. 
 

Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë zyrtare www.nyjelakim.net 

http://www.nyjelakim.net/


14 Shkurt 2015 

Subjekti në kohën e krizave 

 

ARGUMENTI 
 

KRIZA! Fjala e rendit të ditës ose siç e quan Lacan-i, një kryeshënjues që përshkon 
gjithmonë e më shumë çdo cak të shoqërisë sonë në institucionet e saj më të 
ndryshme: çiftin, familjen, shkollën, punën ... 
Kriza shtron në mënyrë rrënjësore çështjen e ‘lidhjes’ dhe ‘zgjidhjes’ së marrëdhënies, 
në një shoqëri jo më të bazuar mbi idealin dhe kufirin, por përkundrazi, mbi 
promovimin e objektit të konsumit dhe ëndjes së pakufizuar të cilën do t’jua garantonte 
subjekteve konsumatorë. 
Kjo prurje mund të sjellë ligjërimin analitik mbi pasojat e krizës te subjektet të marrë 
një nga një. Seminari propozon të japë kontributin duke hedhur pak dritë mbi temën e 
krizës, duke u nisur nga qasja me të cilën operon Lacan-i sipas tre regjistrave, 
Simbolik, Imagjinar dhe Real të cilët strukturojnë eksperiencën e qenies folëse dhe të 
vendit të saj në botë. 
 
Bibliografia: 
 - Sigmund Freud (1919), Il perturbante, in vol. IX Opere, Torino, 1980. 
 - Jacques Lacan, Mësimet e mia, Onufri, 2012, Tiranë. 
 - Gil Caroz, Momente krize, 2014, http://nyjelakim.net/read/?p=855 

 
 

 

PROGRAMI 
 

09h00 - 09h30 :  Hapja e Regjistrimeve 
 

09h30 - 11h00 :  Ekspoze nga Sergio Caretto 
 

11h00 - 12h00 :  Diskutim me pjesëmarrësit 
 

12h00 - 13h00:   Pushim 

 

13h00 - 14h00:   Prezantim klinik : “Pse nuk kam nerva ?”,  Elona Hasko 

                            Psikologe, Qendra për Studime të Avancuara, Tiranë 

 

14h00 - 15h00:   Diskutim me pjesëmarrësit 

 

15h00 - 16h00:   Diskutim teoriko-klinik nga Sergio Caretto 
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