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SEMINARI I FUSHES FROJDIANE NE SHQIPERI 
Paraqitje e përgjithshme 

 
Seminari do të mbahet nga lektorja e Fushës frojdjane, Myriam Mitelman anëtare 
e Shoqatës Botërore të Psikanalizës (A.M.P.) dhe École de La Cause Freudienne (ECF) 
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 tretë në 15 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 tretë  

Nga e pavetëdijshmja si tekst në të pavetëdijshmen si pulsim 

 

E pavetëdijshmja është një koncept dinamik, e cila ka një të kaluar. Që prej përdorimit të termit 

për herë të parë nga Freud, ajo është përpunuar vazhdimisht, ndërkohë që puna analitike hidhte 

hapat të mëtejshëm. “E pavetëdijshmja e Frojdit dhe e jona” është titulli i kapitullit II të 

Seminarit të XI, Katër konceptet themelore te psikanalizës.  

Komentet mbi këtë kapitull, në të cilat Lacan ripërtërin konceptin e tij mbi të pavetëdijshmen, 

do të na sjellin në analizën e disa teksteve themelore, të cilat çlirojnë vijat kryesore dhe pikat e 

rëndësishme, që duhen ndjekur për të gjurmuar përkufizimet e ndryshme të së pavetëdijshmes, 

që nga konceptimet e para të Freud-it, deri në atë të propozuar nga Lacan, në Seminarin XI.  

Në këto komente nuk do të mungojnë elementët klinikë. Ne do të rimarrim në detaje, harresën 

e emrit të Signorelli-t, si dhe një nga rastet e para frojdiane, atë të Hansit të vogël. 

Bibliografia 

  - S. Freud : Psikopatologjia e jetës së përditshme; Kapitulli 1; Harresa e emrave 

  - S. Freud : Hansi i vogël 

  - J. Lacan : Seminari  X, Angështia; Kapitulli VI 

  - J. Lacan : Seminari XI, Katër konceptet themelore të psikanalizës; Kapitulli II  

 

Myriam Mitelman 

 



PROGRAMI 

9h-9h30 : Hapja e Regjistrimeve 

9h30-11h : Ekspoze nga Myriam Mitelman 

11h-11h45 : Diskutim me pjesëmarrësit 

11h45-12h : Pushim 

12h-13h : Prezantim klinik: “Ëndrra e njëmbëdhjetës” Eva Filaj. 

13h-14h : Diskutim teoriko-klinik me Myriam Mitelman 


