
CELOGODIŠNJI LACANOVSKI PSIHOANALITIČKI SEMINAR 2021./22.

DR. NINA KRAJNIK

POČETAK: nedjelja, 7. studenog od 15h 
do 17h

DATUMI: 28. studenog, 19. prosinca, 
9. siječnja,  30. siječnja, 20. veljače, 13. ožujka, 
3. travnja, 24. travnja, 22. svibnja, 11. lipnja 

Snimke predavanja dostupne su sudionicima 
u e-učionici i uključuju dodatne preporuke 
za čitanje, fotografije, grafikone itd. 

Sudionici na kraju dobivaju certifikat o 
uspješno završenom seminaru s naznakom 
stečenih znanja i vještina.

CIJENA

800 EUR
20% popust za prijave do 20. listopada: 
640 EUR  
Za sudionike prethodnih seminara i 
događaja SDLP-a: 520 EUR 
Mogućnost plaćanja na 5 mjesečnih rata 
bez kamata. 

MOGUĆNOSTI PLAĆANJA:
Visa Master Card
PayPal
Uplata na transakcijski račun

Kada: studenog 2021. - lipanj 
2022. (zimski i ljetni semestar)
Gdje: Na mreži - Zoom

SEMINAR JE NAMIJENJEN: 

Stručnjacima iz kliničkih područja koji žele 
steći dodatna znanja za svoj rad (psiholozi, 
psihoterapeuti, psihijatri, socijalni radnici, 
pedagozi, andragozi...)
Akademicima koji žele steći znanje za svoj 
istraživački rad i razvijati kritičko mišljenje 
(društvene i prirodne znanosti)
Studentima u procesu psihoanalitičke 
formacije 
Svima koji su zainteresirani za temu 
seminara

Prijava za seminar potvrđuje se na temelju 
motivacijskoga pisma i preliminarnog 
intervjua.

Za pohađanje seminara nije potrebno 
predznanje, budući da su teme 
predstavljene na sustavan način koji 
dotiče pitanja svakog sudionika.

GOSTI SEMINARA:  psihoanalitičari iz 
Francuske, Španjolske i Južne Amerike

ROK ZA PRIJAVU: 31. listopada do 12h 

NOVI 
SIMPTOMI
U TEHNO 
DOBA

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•



NOVI SIMPTOMI U TEHNO DOBI

Znanost i tehnologija korjenito utječu na 
naše živote. Pitanja simptoma vezanih za 
povjerenje u znanost i razvoj tehnologije 
suočavaju se s novim izazovima, osobito 
tijekom pandemije. 

Istodobno, diskurs znanosti jedan je od 
glavnih pokretača simptomatike 21. stoljeća. 
Umjetna oplodnja danas otvara nova 
pitanja roditeljstva. Internet kao figura 
Velikog Drugog uspostavlja nove načine 
užitka, ljubavnih odnosa, znanja i 
razumijevanje sebe. 

Osim toga, učinci znanosti ključni su za 
društveno-politički prostor. Je li paranoja 
u svijetu nadzora delirij ili realnost? Koje su 
posljedice industrijalizacije na simptome na 
radnom mjestu? Kako danas funkcioniraju 
politike isključivanja subjektivnosti? Gdje su 
horizonti psihofarmakologije i gdje počinje 
singularna riječ koju možemo čuti u 
psihoanalizi? 

Na osnovi temeljitog pregleda odnosa 
između psihoanalize i znanosti, cjelogodišnji 
se seminar fokusira na simptome 
takozvanog ‘tehno-doba’. Pitanje znanosti, 
koje je povijesno bilo jedna od glavnih 
psihoanalitičkih tema, bit će predstavljeno 
kroz pregled glavnih pojmova od frojdovskog 
scijentizma do Lacanovih ekskurza u polje 
formalizacije. U središtu je pitanje: kako 
u svijetu koji teži univerzalizaciji očuvati 
singularnost, koja u usponima i u padovima 
kulture označuje krhkost onoga što znači 
biti subjekt nesvjesnog. 

Seminar obuhvaća: teoriju psihoanalize, 
primijenjenu psihoanalizu, prezentacije 
kliničkih slučajeva 

TEORIJSKI DIO

Odnosi između psihoanalize, neuroznanosti, 
kognitivizma i znanstvene psihologije
Znanost i politička moć: transhumanizam 
i biologizam
Povijesni pregled od Freudova scijentizma do 
Lacanove matematičke formalizacije 
psihoanalize 
Postoji li znanost o nesvjesnom? - Glavna 
epistemološka pitanja kliničkih pristupa 
danas 
Subjekt psihoanalize jest subjekt znanosti 
Želja za znanjem u različitim oblicima 
društvene veze 
Znanost u logici cjelog i necjelog: 
pozitivizam, kvantna fizika i mjesto subjekta 
Religija u svijetu znanosti 

Bioetika vs. etika realnog 
Realno u 21. stoljeću - znanost između 
smisla i besmisla

PRIMJENA PSIHOANALIZE I PREZENTACIJE 
KLINIČKIH SLUČAJA

Oplodnja uz biomedicinsku pomoć - 
majčinstvo, očinstvo i rođenje u perspektivi 
umjetne oplodnje
Užitak virtualnoga prostora (seksualnost, 
pornografija i upoznavanje putem aplikacija) 
Fenomen ‘selfieja’ i prezentacija stilova 
života na društvenim mrežama 
Simptomi na tržištu psihofarmakologije 
Psihosomatske bolesti na radnom mjestu - 
posljedice tehnologije i industrijalizacije 
Pandemija i ne/povjerenje u znanost: 
panika, tjeskoba, paranoja, strah i rizik
Mrežna psihoanaliza - kako online sesije 
utječu na klinički proces? 

Glavne teme seminara: želja, nesvjesno, 
seksualnost, simptom, subjekt, ideologija 

Dr. Nina Krajnik jest pionirka lacanovske 
psihoanalize na prostoru Balkana. 
Godine 2015. otvorila je prvu lacanovsku 
psihoanalitičku praksu u Sloveniji, 
a 2019. u Srbiji. Također je osnivateljica 
međunarodnoga psihoanalitičkog pokreta 
Lakan Balkan i predsjednica Slovenskoga 
društva za lacanovsku psihoanalizu. 
Psihoanalitičko obrazovanje stekla je 
na Sveučilištu Pariz VIII. Doktorski studij 
i specijalizaciju završila je iz filozofije 
i psihoanalize znanosti. Kliničku je 
praksu obavljala u psihijatrijskim 
bolnicama u Francuskoj. Radila je u 
Australiji, na Novom Zelandu i prostoru 
Južnog Pacifika. Također je članica 
Svjetskog psihoanalitičkog saveza.
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