
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебна програма 2022-2023 

 

Септември 2022 17.09.2022 г. – Семинар „Основи на психоаналитичната клиника: Едип, 
идентификация, кастрация“ – „Едипа в генезиса на психоаналитичната клиника“. 
Водещ – Иван Дулов, платено събитие. 

 24.09.2022 г. – Семинар върху „Неудовлетвореността в културата“ и „Защо 
война?“, с водещ Оливие Дувил (ЕА), платено събитие. 

 30.09.2022 г. – Семинар „Основи на психоаналитичната клиника: Общество и 
несъзнавано“, с водещ д-р Пиер Мари(ЕА), платено събитие. 

Октомври 2022 01-02.10.2022 г. – Четене на Семинар IV  („Връзката с обекта“) 
 на  Жак Лакан, с Клод-Ноел Пикман и д-р Пиер Мари (ЕА). 

 27.10.2022 г. – Семинар „Литература и психоанализа“. Тема: „Лимитите на знание и 
желание – Фауст“. 

Ноември 2022 5.11.2022 г. – Вътрешен семинар – „Представяне на клинични случаи“ с водещ д-р 
Александър Петров. 

 
12.11.2022 г. – Семинар „Основи на психоаналитичната клиника: Едип, 
идентификация, кастрация“. Тема – "Трансфер, структура и Едип" – част 1. Водещ – 
Ирина Калбанова, платено събитие, провеждане: присъствено и онлайн. 

 
24.11.2022 г. – Семинар „Литература и психоанализа“. Тема: „Лимитите на знание и 
желание – Фауст. 

 
26.11.2022 г. – Обучение на тема „Патогенните семейства“ с водещи доц. Диана Циркова 
и д-р Десислава Гъдева, платено онлайн събитие. 

Декември 2022 3-4.12.2022 г. – Четене на Семинар IV  („Връзката с обекта“), с д-р Андре Мишелс (ЕА), 
платено събитие. 

 10.12.2022 г. – Семинар "Тялото между медицина и психоанализа", с водещ Ушанг 
Гилиарди (ЕА), платено онлайн събитие. 

Януари 2023 21.01. 2023 г. – Семинар „Основи на психоаналитичната клиника: Едип, 
идентификация, кастрация“. Водещ  д-р Александър Петров, платено събитие. 

 
26.01.2023 г. – Семинар „Литература и психоанализа“. Тема : „Лимитите на знание и 
желание – Фауст“. 

 28.01.2023 г. - Обучение на тема „Нарушения в поведението“ с водещи доц. Диана 
Циркова и д-р Десислава Гъдева, платено онлайн събитие. 

Февруари 2023 4.02.2023 г. - Семинар „Основи на психоаналитичната клиника: Едип, идентификация, 
кастрация“. Тема - "Трансфер, структура и Едип" – част 2. Водещ Ирина Калбанова, 
платено събитие. Провеждане : присъствено и онлайн. 

 
18.02.2023 г. – Вътрешен семинар – „Представяне на клинични случаи“ с водещ д-р 
Александър Петров. 

 
23.02.2023 г. – Семинар „Литература и психоанализа“. Тема – „Лимитите на знание и 
желание – Фауст“. 

 25.02.2023 г.  и 26.02.2023 г. - Обучение на тема „Подходи в практическата работа с 
аутисти“ с водещи доц. Диана Циркова и д-р Десислава Гъдева, платено онлайн 
събитие. 

Март 2023 18.03.2023 г. – Вътрешен семинар – „Представяне на работата на картелите и 
работните групи”, част 1. Водещ Милкана Лазарова. 



 
25.03.2023 г. - „Основи на психоаналитичната клиника: Едип, идентификация, 
кастрация“. Водещ – Мимоза Димитрова, платено събитие. 

 
30.03.2023 г. – Семинар „Литература и психоанализа“. Тема: „Лимитите на знание и 
желание – Фауст“. 

Април 2023 01.04.2023 г. – Четене на Семинар IV  („Връзката с обекта“), с д-р Андре Мишелс (ЕА), 
платено събитие. 

 
22.04.2023 г. – Семинар „Основи на психоаналитичната клиника: Едип, 
идентификация, кастрация“, водещ : Диана Циркова, платено онлайн събитие. 

Май 2023 13-14.05.2023 г. Четене на Семинар IV  („Връзката с обекта“), с Клод-Ноел Пикман (ЕА), 
платено събитие. 

 
18-21.05.2023 г. – Семинар с д-р Ги Дана, на тема “Бялата психоза“, присъствено, 
платено събитие. 

 25.05.2023 г. – Семинар „Литература и психоанализа“. Тема: „Лимитите на знание и 
желание – Фауст“. 

 27.05.2023 г. – Вътрешен семинар „Представяне на клинични случаи“ с водещ д-р 
Александър Петров. 

Юни 2023 3-4.06.2023 г. – Семинар с д-р Патрик Деларош  на тема“Психиатрична и 
психоаналитична диагнози”, платено събитие. 

 
17.06.2023 г.  – Вътрешен семинар „Представяне на картелите и работните групи“, 
част 2. Водещ Милкана Лазарова.  

 
23-25.06.2023 г. –  Кръгла маса върху  Семинар IV  („Връзката с обекта“) на Жак Лакан, с 
участието на проф. Ален Вание и Катрин Вание (ЕА), платено събитие. 

 29.06.2023 г. – Семинар „Литература и психоанализа“. Тема: „Лимитите на знание и 
желание – Фауст“. 

Юли 2023  1.07. 2023 г. – Семинар с Патрисия дьо Рувре и Фредерик дьо Ривоар (ЕА) върху 
проблемите на ранното детство и психоаналитчната работа с деца, присъствено платено 
събитие. 

 7-9.07.2023 г. – Лятно училище в гр. Варна, с д-р Патрик Ландман и д-р Доминик 
Ландман (ЕА), на тема „Детско психично здраве –  среща и диалог между различни 
специалисти“, платено събитие. 

 
 
*За повече и допълнителна информация, моля следете уебсайта на АБПП : 
 
- https://espacepsy-bg.org/fr/page-daccueil/- на френски език 

https://espacepsy-bg.org/fr/page-daccueil/

