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SEMINARI I FUSHES FROJDIANE NE SHQIPERI 
Paraqitje e përgjithshme 

 

Seminari do të mbahet nga lektorja e Fushës Frojdiane, 

Myriam Mitelman, anëtare e ECF (Ecole de la Cause 

Freudienne) dhe e Shoqatës Botërore të Psikanalizës (A.M.P.). 

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: 26 

Mars 2016 Myriam Mitelman është anëtare e ECF-it dhe e 

AMP-së. 

Psikanaliste e Spitaleve Universitare të Strasbourg-ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organizuar nga sekretariati i NLS-Est 

 
Regjistrimet kryhen në adresën elektronike seminaret_e_psikanalizes@nyjelakim.net 

Tarifa hyrëse për seminarin – 2500 lekë, për studentët nën 26 vjeç – 1500 lekë. 
Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë zyrtare www.nyjelakim.net 

mailto:seminaret_e_psikanalizes@nyjelakim.net
http://www.nyjelakim.net/


Seminari i Fushës frojdiane në Shqipëri – 2015-2016 
 

Sesioni i dytë : Qasje e parë lakaniane e psikozës 
 

 

ARGUMENTI 
 

 

Psikoza për Lacan-in ka qenë gjithmonë një çështje kyçe. Duke u bazuar 

mbi prurjen e Freud-it, ne do të shqyrtojmë se si, Lacan-i do t’i japë 

psikozës përmasën e një strukture thelbësore. Ai do ta rikonceptojë qasjen 

ndaj subjektit psikotik dhe do t’i japë klinicienëve tregues të saktë dhe të 

çmuar në lidhje me orientimin e kurës. 

 

Hedhja dritë mbi konceptet që janë në themel të teorisë lakaniane 

(metafora e babait, shënjuesi falik, forkluzioni), përbën një mundësi për të 

zhvilluar disa konsiderata klinike në lidhje me koncepte si perpleksiteti, 

fenomenet elementare, shënjimi personal si dhe për të saktësuar disa 

elementë thelbësorë nozografikë.  

Në përfundim, teoria lakaniane e psikozave do të na orientojë drejt një 

qasje fillestare të një koncepti kyç të kohës sonë moderne, atë të psikozës 

ordinere. 
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Myriam Mitelman 



 
 
 

PROGRAMI 
 

08h30 - 09h00 - Regjistrimi i pjesëmarrësve 

 

09h00 - 11h30 - Ndërhyrje e Myriam Mitelman 

 

11h30 - 13h00 - Prezantim i dy rasteve klinike 

 Anjeza Senja: "Kam mall" 

 Alma Hasalami: "E kupton në çfarë gjendje jam?" 

 

13h00 - 14h00 - Diskutime me pjesëmarrësit dhe konkluzione 

 


