Мириам СЕЖЕР, педопсихиатър, психоаналитик, Кавалер на ордена на Почетния легион.
Водещ на групи за супервизия по перинаталност. Съорганизатор и преподавател за
университетската диплома “Психика и перинаталност”. Съосновател на La cause des bébés, 1991.
Образование: лична и професионална психоанализа, особено в практически семинар за
изследване на началото на релационни заболявания, ръководен от Долто.
Практика, насочена към майчинството (1991), заедно с проф. Фрийдман, в ролята на детски
психиатър, психоаналитик на новородени и техните родители. Интервенции в следродилния
период и в родилната зала. Консултации в детската психиатрия и перинатална психиатрия;
институционална работа.
Канена периодично на многобройни конференции и колоквиуми във Франция и в
чужбина след 1993: Великобритания, Лондон; Италия, Венеция; Бразилия, Сао Пауло;
Канада, Монреал, САЩ, Лос Анжелис, Бостън, Ню Йорк; Белгия, Брюксел; Германия, Кьолн,
Хале, Касел.
Ръководител на ежемесечен видеоконферентен семинар с група психоаналитици,
Минеаполис, САЩ, 2007. Семинар на Асоциацията THRIVE, Лос Анжелис, юни 2009.
Многобройни статии в националната и международната преса, специализирани списания и
в медии.
Публикувани трудове във Франция:
SZEJER M. Des mots pour naître. Ed. Gallimard, Paris ; 1997, nouvelle édition 2003.
SZEJER M, avec CAUMEL DAUPHIN F : Les femmes et les bébés d’abords. Pour une médicalisation
raisonnée de la maternité, Editions Albin Michel, Paris ; 2001.
SZEJER M, moi, je connais bien les bébés, Editions Albin Michel, Paris 2002.
SZEJER M, avec Ghislaine Szpeker Bébé rentre à la maison, Alice Neuman (pseudo), Editions Albin
Michel jeunesse, Paris 2002.
SZEJER.M, avec STEWART.R : Ces neuf mois là. Ed. Laffont, Paris ;1994.nouvelle édition 2002.
SZEJER.M, avec Marie AUFFRET : L’entrée à la maternelle. Ed.Albin Michel, Paris 2004.
SZEJER M, BERNARD GOLSE, BORIS CYRULNIK: Les enfants d’aujourd.hui, Bayard 2007
A paraître :
SZEJER M.; FRYDMAN.R (direction d’ouvrage) : L’encyclopédie de la naissance, ed. Albin Michel
automne 2009
SZEJER M. : Si les bébés pouvaient parler, ed. Bayard automne 2009
SZEJER M.; FRYDMAN.R (direction d’ouvrage) : Le bébé dans tous ses états, Ed. O.Jacob ;
Paris,1998.

SZEJER M (direction d’ouvrage): Le bébé face à l’abandon, le bébé face à l’adoption, Ed Albin-Michel,
Paris ; 2000 nouvelle édition 2003.
SZEJER.M ; ELIACHEFF.C, (direction d’ouvrage) : Le bébé et les ruptures, Ed.Albin Michel, Paris
2003
.SZEJER.M ; L’art de nourrir les bébés, (direction d’ouvrage) , Ed.Albin Michel, Paris 2008
SZEJER M : Alpha, In Catherine Dolto, Dico Ado, Ed. Gallimard, Paris ; 2001.
SZEJER M : la souffrance néonatale de parole, In Françoise Dolto aujourd’hui présente, Ed Gallimard,
Paris ; 2001.
SZEJER M : Naissance et secret : le droit aux origines. In Marie-paule Poilpot , Ed.Eres ; Paris,1999
SZEJER M : Droit d’origine. La parole des acteurs. In Claude Sageot , Ed L’Harmattan, Paris ; 1999
SZEJER M : Pédiatrie et psychanalyse : Comment l’équipe soignante traite la demande adressée au
psychanalyste de la maternité In …Ed.P.A.U ;Paris,1993.
SZEJER M : Ruptures, moments de vérité, in Véronique Chauveau, Martin Melkonian, Ed. Autrement,
Paris 2003
*Автор на предговори:
L’allaitement de mon enfant, M.D.Linder et C.Maupas, Ed. Hachette 2000.
Le complexe de Moïse, Diane Drory et Colette Frère, Ed. Albin Michel 2006
Публикувани трудове в чужбина:
M.SZEJER: palavras para nascer, Ed Casa do psicologo, 1999. Brasil.
M.SZEJER: decifrando a linguagem dos bebês , Ed Casa do psicologo,1997. Brasil.
M.SZEJER, R.Stewart : nove meses na vida da mulher, Ed casa do psicologo 1997. Brésil.
M.SZEJER: a escuta psicanalitica de bebes em maternitade, Ed. Casa do psicologo 1999. Brésil.
M.SZEJER: A escuta psicanalitica de bebés em maternitade Ed Casa do psicologo,1999. Brasil.
M.SEJER: platz für Anne, Ed Kunstman 1999. Allemagne.
M.SZEJER, platz fûr Anne, pockett book, Fisher 2000.Allemagne
M.SZEJER, Die fruhe Entwicklung und ihre störungen, ed Brandes Apsel 2007Allemagne
M.SZEJER M.D : Talking to babies, Ed. Beacon press 2006 Boston, USA
M.SZEJER ; la mamas y los bebés primero, ed.Creavida,2006 Argentina
SZEJER.M, avec Marie AUFFRET : L’entrée à la maternelle, Grèce 2008
SZEJER.M, Marie AUFFRET : Ya empieza la escuela, ed. De Vecchi, 2008 Espagne

Назир ХАМАД, психоаналитик, директор на медико-психо-педагогически център, доктор
по клинична психология, Париж. Член на Международната Асоциация на Жак Лакан и на
европейската фондация.
Десетки статии в специализирани издания.
Основни публикации:
Роман – Трилогия “Думите на Льован” (Том 1 – Един човек на думата, Париж, 1985; том 2 –
Бедстващите думи, 1987; том 3 – Ако думата не умира, 1989).
“И Адам се превръща в човек”, Париж, 2000.
Аналитични текстове:
Съдбите на децата, в съавторство с Франсоаз Долто, Париж, 1996.
Осиновеното дете и семейството, Париж, 2002.
Осиновяването, Париж, 2004.
Езикът и границите, двойната култура и полиглотизма, Париж, 2004.
Психоанализата при децата, Париж,
Литературни награди: Франция-Ливан, 2002; Кавалер на ордена на академичните палми.

Жан-Пиер УИНТЕР, психоаналитик, ученик на Жак Лакан. Съосновател и настоящ
президент на Фройдистко движение, член на европейската международна асоциация по
психоанализа.
Публикации:
Образите, думите, тялото. Беседи с Франсоаз Долто.
Скитанията на плътта. Изследвания върху мъжката хистерия.
Ступор в цивилизацията (в сътрудничество с Валери Марен ла Месле).
Избери психоанализата.
Приноси в колективни произведения, като:
Една година в живота на една жена. Под редакцията на Матилд Нобекур.
Франсоаз Долто, архиви на интимността.
Франсоаз Долто, присъстваща днес.
Енциклопедия на семейството. Под редакцията на Мариз Вайан.
Да работиш с Лакан.
Насилието ІІ, под редакцията на Франсоаз Еритие.
Повторно събиране на семейството, с Франсоаз Еритие, Ирен Тери и Алдо Наури.
Предстои: “Бащата по време на израждането” и “Размисли за хомородителстото” в
Енциклопедия на раждането.

Клод ШОДЕР, психолог и психоаналитик, доцент по клинична психопатология във
Факултета по психология и педагогика, Страсбург. Научен ръководител на международно
изследване „Перинаталността и родителството”.
След получаване на образованието си като психолог и социолог, завършва обучение и по
фройдистка психоанализа и психоанализа по Лакан, в рамките на която среща Франсоаз Долто.
Дълги години той е един от нейните близки ученици. Голяма част от неговите научни статии,
достигнали широката публика, са базирани на нейните трудове.
Съосновател на „Къщичката” (структура на Зелената къща) в Страсбург. Член е на
Архивите на Франсоаз Долто и оглавява (след създаването й) Асоциацията „Да прочетем Долто
днес”, която обединява в себе си психоанализитици, приели поканата на Франсоаз Долто да
разпространяват идеите й. Два труда са родени в резултат на това сътрудничество: „Да прочетем
Долто днес” (2004) и ”Трансферът при работа с деца” (2005).
В същото време е съавтор с Мари-Елен Маландрен в уводната част на последното
произведение, излязло през 2009 г. под името на Ф. Долто, „Една психоаналитичка в града.
Авантюрата на Зелената къща.

Анемари ХАМАД, психоаналитик, доктор по патологична и нормална антропология. Бивш
директор на медико-психо-педагогическия център. С опит като приемащ в Зелената къща, Париж и
като Директор на Медико-психо-педиатричен център (CMPP, Morgans s/Orge)
Привърженик на идеята за Зелената къща. Множество публикации по психоанализа във
Франция, Германия и Бразилия.

Георги КАЦАРОВ, клиничен психолог, психоаналитик.
Роден в България, Георги Кацаров живее и работи в Париж от 1990 г.
След като завършва литература в СУ „Св. Климент Охридски”, започва докторската си
степен по философия и литература във Висшето училище за социални науки в Париж.
Заинтересован от дълго време от фройдистката традиция, той се заема с психоанализа и
същевременно посещава семинари в различни парижки училища. След защитата на докторската си
теза, под ръководството на Louis Marin и Jacques Derrida, следва клинична психология в
университета Париж VII. Работи дълги години в медико-психологичен център „d’Issy les
Moulineaux”, заедно с Каролин Елиачев (детски психоаналитик, ученик на Ф. Долто и Жак Лакан)
– съществен момент в неговото обучение по психоаналитична терапия на деца.

В момента Георги Кацаров практикува психоанализа в Париж, в частен кабинет и
същевременно работи с деца и юноши в медико-психо-педагогически център – „Зелената
мелница”. Той е част от екипа психоаналитици в Института за Приложни открития за деца и
двойки (IRAEC), където посреща родителите и децата (по модела на Зелената къща).
Член на Центъра на Октав и Мод Манони „Аналитично пространство”. Участва активно в
асоциацията на теоретичните и клинични преподавателски трудове, създавайки два семинара:
”L’enfant chez Lacan: lecture du séminaire IV, La relation d’objet” и „Fictions dans l’analyse. Approche
théorique et clinique de l’opposition vérité/fiction”.
От тази година, по покана на Gérard Pommier, Георги Кацаров се присъединява към
редакционния екип на списанието ”La clinique lacanienne”.

