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HÍREK, INFORMÁCIÓK

A Pécsi Tudományegyetem Pszicho-
lógiai Doktori Iskolája – közöttük az
elméleti pszichoanalízis program –
várja a jelentkezõket. A 2001–2002-
es tanévben induló kurzusokra 2001.
június 10-ig lehet jelentkezni. Rész-
letes felvilágosítás a programokról
és a feltételekrõl: Velõsy Anita, PTE
BTK Pszichológiai Intézet, 7624
Pécs, Ifjúság u. 6. Tel.: (72) 501-516.
Email: anita@pte.hu

*

A Ferenczi Sándor Egyesület 2001.
február 23-25. között rendezte meg
ötödik nemzetközi konferenciáját
„Az elveszett gyermekkor” címmel.
A nagysikerû konferencia elõadásai
angolul és magyarul külön kötetben
fognak napvilágot látni. A konferen-
cia akkreditálása a folyamatos szak-
orvosi továbbképzés számára folya-
matban van. A konferencia honlapja
megtekinthetõ: http://www.mtapi.hu
/ferenczi/

A budapesti esemény folytatása-
ként a londoni Freud Múzeum és az
IMAGO Többnyelvû Pszichoterápi-
ás Központ közös szervezésében
2001. május 12-13 között került
megrendezésre Londonban a „Lost
Childhood and the Language of
Exile” címû konferencia. Program-
ját lásd: http://www.freud.org.uk
/forthconf.htm

A rendezvénysorozat harmadik
részére 2001. november 23–24 kö-

zött kerül sor Párizsban „Anya,
anyaföld és anyanyelv” címmel.

*

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesü-
let 8. õszi konferenciájára 2001. ok-
tóber 26–27. között kerül sor  Buda-
pesten „Konfliktus, hiány, trauma –
a pszichoanalitikus elmélet és tech-
nika idõszerû kérdései” címmel. A
Magyar Pszichoanalitikus Egyesület
honlapja elérhetõ: http://www.c3.hu
/~pszian/.

*

A Kút Alapítvány, a Magyar Pszicho-
analitikus Egyesület a Magyar Pszi-
chiátriai Társaság Gyermek-pszi-
choterápiás Munkacsoportja, a Ma-
gyar Pszichológiai Társaság Gyer-
mekpszichológiai Szekciója, a Fe-
renczi Sándor Egyesület és a Thalas-
sa Alapítvány Virág Teréz halálának
elsõ évfordulóján emlékülést rendez. 

Kollégái, barátai és tanítványai
adnak elõ: Barcza Katalin, Bárdos
Katalin, Erõs Ferenc, Fülöp Márta,
Klaniczay Sára, Mészáros Judit,
Molnár Irén, Nemes Lívia, Pfitzner
Rudolf, Ritter Andrea és mások. 

Az emlékülés idõpontja: 2001.
november 30. – december 1. Helye:
Bálint Zsidó Közösségi Ház, Buda-
pest, Révai u. 16. 

Kéréseikkel, javaslataikkal for-
duljanak a szervezõkhöz: Bárdos
Katalin 3-751-681; Szerdahelyi Edit
3-160-946

*
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KÖNYVBEMUTATÓ 

2001. MÁJUS 30. 18 ÓRA 
PÉCS, MÛVÉSZETEK HÁZA 

Erõs Ferenc két új könyvének: Ana-
litikus szociálpszichológia (Új Man-
dátum kiadó) és Az identitás labirin-
tusai (Janus–Osiris) kapcsán a szer-
zõvel Weiss János filozófus, egyet.
tanár és Bókay Antal irodalomtörté-
nész, egyet. tanár (PTE) beszélget
arról, hogy milyen jelentõsége lehet
ma a frankfurti iskolának és ebbõl
mi következhet a szociálpszicholó-
gia számára; szó esik továbbá a pszi-
choanalízis társadalomlélektanáról
és az identitás korszeru felfogásáról. 
Az est házigazdája dr.Stark András. 

*

Az I. Európai Pszichoanalitikus
Filmfesztivál 2001. november 1-4.
között kerül megrendezésre Lon-
donban. A fesztivál díszelnöke Ber-
nardo Bertolucci. Részletes infor-
máció: 
http://www.psychoanalysis.org.uk
/epff/index.html

*

At the End of the Battle. Inter-
national Conference, Lima, Peru,
November 15-18, 2001. Information
and registration:

Conference Secretariat Pallardelle
285-401, Lima 27, Peru. Telefaxes:
(+51 1) 422 9307 / 440 7431, e-mail:
sidea@chavin.rcp.net.pe

Topics proposed so far: the
changing nature of conflict; the
holocaust; images of war: art, cine-
ma and literature; love and war;
globalisation of the economy v.
autonomus projects: a) emerging
conflicts; b) joint enterprises
between former warring parties; the
20th Century: the long road to
democracy. Wars, revolutions and
totalitarian states; ehtnic, national
and regional conflicts: Northen
Ireland, the former Yugoslavia, the
Basque country, Cyprus, Russia,
Chechnya, Tajikistan, Colombia,
Rwanda, East Timor, India, the
Middle East.




