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SEMINARI I FUSHES FROJDIANE NE SHQIPERI 
Paraqitje e përgjithshme 

 
Seminari do të mbahet nga lektori i Fushës frojdjane, Sergio Caretto anëtar i 
Shoqatës Botërore të Psikanalizës (A.M.P.) dhe Scuola Lacaniana di Psicoanalisi 
(S.L.P.). 
Ky cikël seminaresh organizohet nga Judith Miller, presidente e Shoqatës së 
Fondacionit të Fushës Frojdiane, vajza e psikanalistit Jacques Lacan. 
 
Seminari do të zhvillohet sipas kalendarit të paracaktuar për 2017: 
  - Sesioni i dytë do të zhvillohet në 21 janar 2017 nga Sergio Caretto, psikanalist në 
Torino. 
  - Sesioni i tretë në 8 prill nga Myriam Mitelman, psikanaliste në Strasbourg. 

 

 

 

 

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 

http://www.nyjelakim.net/


Seminari i Fushës Frojdiane në Shqipëri : 2016-2017 

E pavetëdijshmja në veprim në eksperiencën analitike ëndrrat, lapsuset, simptomat 

 

Sesioni i dytë  

Një busullë lakaniane për të pavetëdijshmen: grafiku i dëshirës 

 

Në vitet 1958-1959 Lakani mban seminarin e tij të VI, titulluar : Dëshira dhe interpretimi i saj, 

dhe propozon të vendosë në qendër të eksperiencës psikanalitike atë që e përcakton më 

tepër : dëshirën e pavetëdijshme, për të cilën post frojdianët kishin humbur çdo referencë 

teorike dhe klinike. Në këtë seminar Lakani përpilon grafikun e dëshirës, një busullë e mirëfilltë 

për analistin që i lejon të kuptojë atë që bën dhe përcakton vendndodhjen në përvojën 

psikoanalitike. Kemi të bëjmë me një Seminar që, siç mëton Jacques-Alain Miller në tekstin e tij 

paradigmat e ëndjes (jouissance), përbën një etapë thelbësore në mësimet e para të Lakanit 

për sa parapërgatit dhe hap rrugën për përsiatjet e vitit të mëpasshëm me Seminarin Etika e 

psikanalizës, ku në zemër të Tjetrit, të simbolikes, do të shfaqet një bërthamë e dendur e 

reales, që nuk mund të simbolizohet. 

 

Në këtë Seminar propozohet të trajtohen formacionet e së pavetëdijshmes në periudhën e 

hershme të elaborimit lakanian, duke u nisur nga grafiku i dëshirës dhe përdorimi që analisti i 

bën asaj me qëllim që të formalizojë eksperiencën e tij. 
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Sergio Caretto 



 

PROGRAMI 

9h-9h30 : Hapja e Regjistrimeve 

9h30-11h : Ekspoze nga Sergio Caretto 

11h-12h : Diskutim me pjesëmarrësit 

12h-13h : Prezantim klinik : “Zonjat e Edit”  Eva Filaj. 

 13H-13h30 : Prezantim klinik: “Ç’të bësh me gojën: të hash apo të flasësh ?” 
Jolka Penotet. 

13h30h-14h : Diskutim teoriko-klinik nga Sergio Caretto 


