
Kthjelltësi në Mjegull, 
kjo zine merr si piknisje 
burime faktuale të cilat 
dokumentojnë historinë e 
pesë fabrikave kyçe përgjatë 
gjysmës së dytë të shekullit 
XX në qytetin e Prizrenit. Duke 
u mishëruar me pozicione të 
shumta subjektive, narratori 
flet në vetën e parë, herë nga 
këndvështrimi i punëtorëve të 
fabrikave me ç’rast hulumton 
ambientin e punës dhe herë 
nga pozita e vetë fabrikës, 
kështu duke antropomorfuar 
fabrikën. Me ripërpunimin 
e fakteve të thata në një 
narracion kreativ, zine merr 
formën e një memoari. 

Kthjelltësi në Mjegull

FAMIPA
Themeluar në vitin 1948

Prej kur kemi dalë në 
lokalet e reja këtu në zonën 
industriale të Prizrenit, në ‘71-
tën, asht’ rritë shumë numri 
i punëtorëve dhe prodhimi. 
Ma herët kur punonim thikat 
dhe takëme tjera në atë 
punëtorinë e vogël n’qendër 
të qytetit, kushtet janë kanë 
shumë të papërshtatshme. 

Lokali asht’ kanë shumë i 
vogël, por me vullnet e punë 
ia kemi arritë me u ba bashkë 
me “Interplast” fabrikën e 
Beogradit, e kemi vazhdu deri 
vitin e kalum me ta. Tash, jemi 
si pjesë e Trepçës, e i kemi 
diku rreth 465 punëtorë dhe 
po transportojmë produktet 
tona në tregje jashtë vendit, 
në Evropë, Amerikë dhe në 
Emiratet e Bashkuara.

Famipa, 
Prill 1974

KBI PROGRES—EXPORT
Themeular në vitin 1959

N’fillim, nji kohë kemi punu 
si “Šarplanika”, e mandej, 
kur u themelu në ‘59-tën 
“KBI Progres - Export”, 
jemi bashku me ta, edhe 
kemi dalë me lokacion në 
zonën industriale në pjesën 
perëndimore të Prizrenit 
bashkë me njimbëdhjetë 
organizata tjera punuese: 
“Industria”, “Vera e Kosovës”, 
“Vreshtaria”, “Lavërtaria”, 
“Serrat”, “Blegtoria”, 
“Kooperimi”, “Zdrukthëtaria”, 
“Tregtia”, “Remont-Servisi” 
dhe “Transporti”.

Përveç që e bajmë 
përpunimin e pemëve, 
perimeve dhe mishit, ne 
gjithashtu e bajmë ruajtjen 
e këtyre produkteve, si dhe 
eksportin. Një gjë tjetër 
shumë të rëndësishme që e 
bëjmë si “Progres” asht’ edhe 
furnizmi i blegtorëve me farë, 
pleh artifical, preparate për 
mbrojtjen e bimëve, pajisje 
dhe ndihmë profesionale e 
rreth 1900 prodhuesve dhe 
bujqëve.

KBI Progres—Export, 
Mars 1975

PRINTEKS
Themeluar në vitin 1961

As shumica e punëtorëve 
këtu nuk e dijnë që në fillim 
kur asht’ kriju “Printeks”-i, 
e ka mbajtë për pesë vite 
emrin “Prizrenska”, e mandej 
kur jemi integru në tjerrtoren 
e tjerrit të pambuktë, jemi 
shndërru në “Printeks”. Tash 
“Printeks”-i asht’ i ndamë 
në gjashtë pjesë, secila me 
rëndësinë e vet: “Tjerrtorja”, 
“Konfekcioni”, “Metrazhi”, 
“Energjetika”, “Enti”, dhe 
“Shërbimet e pëbashkëta”.

Prodhojmë shumë gjana 
prej pambukut po edhe prej 
poliester-pambukut, duke fillu 
prej rrobave të përditshme, 
rrobave për fëmijë, pizhama, 
bluza… I kemi diku 2.200 
punëtorë, shumica prej tyre 
vajza dhe gra. Punësimi i 
tyre asht’ një hap shumë i 
rëndësishëm në fuqizimin 
ekonomik të grave në këtë 
regjion.

Printeks, 
Janar 1983

FARMAKOS  
Themeluar në vitin 1963

Mbaj mend kur kam ardhë 
në fillim me punu këtu, ishte 
viti 1969, vetëm shtatë vetë 
punonim në Farmakos në 
atë kohë, edhe e banim 
vetëm përpunimin e bimëve 
mjekësore. E tash, 13 vite 
mbas, as nuk e njoh shumicën 
e punëtorëve. Mbi 300 vetë 
punojnë këtu tani. Kemi 
marrë makineri të re e po i 
prodhojmë rreth 130 lloje të 
ndryshme të barnave.

Nuk i di me emra krejt ato 
barna që i prodhojmë, se 
unë hala punoj te pjesa 
e përpunimit të bimëve 
mjekësore, po ato që 
ma shpesh i dëgjoj t’u u 
përmendë janë: tabletat, 
sirupat, kapsulat, ampulat, 
supozitorët, kontraceptivët, 
analgjetikët, e plot tjera 
emrat e të cilave nuk po 
m’kujtohen tash. Besoj që, 
duke qenë fabrika e vetme 
farmaceutike në Kosovë, jemi 
duke ba punë shumë të mirë 
në mirëmbajtjen e shëndetit 
në Kosovë.

Farmakos, 
Tetor 1982

IFS PROGRES SUPRALON 
Themeluar në vitin 1968

Shumë mirë që ma në fund e 
ndërtun edhe këtë restorant. 
N’kohë të pushimit po vijmë 
bashkë me koleget, po pijmë 
kafe e po hajmë drekë këtu. 
Nuk i di saktë numrat, po 
qysh m’tregoi Sara, edhe qysh 
mundet edhe me u pa, në 
fabrikën tonë për prodhimin 
e penjëve sintetik rreth 65 
përqind e punëtorëve këtu 
janë vajza e gra.

Tash ish hapë edhe 
ambulanta e përgjithshme 
brenda oborreve të Fabrikës. 
Vera m’tregoi që kishte 
caktu termin për me shku 
tek gjinekologu nesër; nuk 
asht’ që ka ndonji problem të 
madh, po mbasi gjinekologu 
po vjen dy herë në javë në 
fabrikë, pse mos me shku?! 
Edhe unë duhet me shku 
me caktu termin për javën e 
ardhshme. Po presim me u kry 
edhe banesat kolektive tash, 
e ndoshta bashkë me familjen 
vi edhe vendosem këtu.

IFS Progres Supralon, 
Qershor 1980
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—OHI
Iniciativa për Histori Gojore 
është kolektiv i hulumtuesve 
të gjeneratave, kombësive 
dhe kompetencave të 
ndryshme, misioni i të cilëve 
është të regjistrojnë rrëfime 
jetësore që gërshetohen me 
ngjarjet më të mëdha të 
Kosovës dhe botës. Iniciativa 
për Histori Gojore e lokalizon 
praktikën e saj hulumtuese 
përbrenda fushave të 
humanistikës dixhitale, 
trashigimisë kulturore dhe 
studimeve të kujtesës. 

Iniciativa u lind në verën 
e vitit 2012 si rezultat i 
bashkëpunimit ndërmjet 
Rrjetit të Grave të Kosovës 
dhe The New School for 
Public Engagement, NY. 
Në vitin 2015, Iniciativa 
për Histori Gojore është 
shndërruar në organizatë të 
pavarur.

—LUMBARDHI
Fondacioni Lumbardhi është 
themeluar në vitin 2015, si 
vazhdimësi e Iniciativës për 
Mbrojtjen e Kino Lumbardhit. 
Në bashkëpunim me akterë 
të shumtë, organizata e ri-
funksionalizoi kinemanë, duke 
përmirësuar infrastrukturën, 
zhvilluar programe të 
rregullta, si dhe avokuar deri 
në kthim të saj në pronësi 
publike. Në këtë periudhe 
tranzitore, Lumbardhi 
është shfrytëzuar si kinema, 
hapësirë koncertale dhe 
vendtakim për aktivitete të 
ndryshme civile, ndërsa ka 
akomoduar një debat të 
hapur rreth të ardhmes së saj. 

Aktualisht Fondacioni 
Lumbardhi është duke bartur 
procesin e ri-mendimit të 
institucionit dhe rijetësimit 
të plotë të hapësirës së 
kinemasë, drejt 70 vjetorit 
të themelimit të vet në vitin 
2020. 



The zine, Clarity in 
Vagueness takes as its 
starting point factual 
sources documenting the 
history of five key factories 
during the second half of 
the 20th Century in the city 
of Prizren. Representing 
multiple subject-positions, 
the narrator speaks in the 
first person, at times from the 
perspective of the factory 
worker exploring their work 
environment, and in others 
from that of the factory 
itself, anthropomorphizing 
the factory. By reworking the 
hard facts into a creative 
narrative, the zine takes the 
form of a memoir. 

Clarity in Vagueness

FAMIPA
Founded in 1948

Ever since we have moved 
into the new facilities in the 
industrial zone of Prizren in 
‘71, the number of workers 
and products has increased. 
Before, when we were making 
knives and other cutlery 
in that small workshop in 
the city center, the work 
conditions were not very 
favorable. 

The workspace was really 
small, but with great work 
and willpower we managed 
to become part of Belgrade’s 
Interplast factory, and until 
last year we were together. 
Now we are part of Trepça, 
and we have  around 
465 workers and we are 
transporting our products 
to markets outside of the 
country such as Europe, the 
United States and the United 
Arab Emirates.

Famipa, 
April 1974

KBI PROGRES—EXPORT
Founded in 1959

In the beginning we worked 
under the name Šarplanika, 
later when KBI Progres - 
Export was founded in ‘59, 
we joined them, and we 
changed location as well, 
moving to the industrial zone 
in the west side of Prizren, 
together with eleven socially 
owned factories: Industria 
[Industry], Vera e Kosovës 
[Kosovo Wine], Vreshtaria 
[Viniculture], Lavërtaria 
[Field Crop Production], 
Serrat [Greenhouse], 
Blegtoria [Agroculture], 
Kooperimi [Cooperation], 
Zdukthtaria [Carpentry], 
Tregtia [Market Place], 
Remont-Servisi [Remont-
Service] and Transporti 
[Transportation].

Not only do we process fruits, 
vegetables, and meat, we 
also do the conservation 
of these products and we 
export them. Something else 
really important that we do 
as Progres factory is that we 
make sure to supply our local 
farmers with plant seeds, 
artificial fertilizers, protective 
medicine for plants, and 
offer tools and professional 
assistance to more than 1900 
farmers and producers. 

KBI Progres—Export, 
March 1975

IFS PROGRES SUPRALON
Founded in 1968

So nice that we have finally 
built this restaurant. During 
the break we come here 
with my colleagues, we drink 
coffee and have lunch. I don’t 
know the exact numbers, but 
as Sarah told me, and you 
can make that estimation 
yourself, in our factory for 
production of synthetics fiber 
around 65 percent of the 
workers are women and girls. 

Now we even have the 
general health facility within 
the walls of the factory. Vera 
told me that she has made 
an appointment at the 
gynecologist for tomorrow; it’s 
not like I have a health issue, 
but since the gynecologist 
makes a visit twice a week at 
the factory, why not make an 
appointment?! I will go and 
have a check-up next week. 
Now we are waiting for the 
socially owned residential 
building to be completed, 
and perhaps together with 
my family we will move there. 

IFS Progres Supralon, 
June 1980

FARMAKOS
Founded in 1963

I remember when I first 
came to work here, it was 
the year of 1969, we were 
only seven people working at 
Farmakos at the time, all we 
did was process medicinal 
plants. Now thirteen years 
later, I don’t know most of 
the workers working at the 
factory. More than three-
hundred work here now. 
We have purchased new 
machinery and we produce 
more than 130 types of 
medicine. 

I don’t know all the medicines 
we produce by their names, 
because I still work in the 
department of medicinal 
plant processing, but 
oftentimes I hear them 
mentioning pills, syrups, 
capsules, ampoules, 
suppositories, contraceptives, 
analgesics and many other 
names that I can’t recall 
right now.  However, I believe 
that by being the only 
pharmaceutical factory in 
Kosovo we are doing great 
work to increase the quality 
of health in Kosovo.

Farmakos, 
October 1982

PRINTEKS
Founded in 1961

None of the workers working 
here  know that when 
Printeks was founded, it had 
the name Prizrenska in the 
first five years. Then, when 
we joined the spinning mill, 
we became Printeks. Now, 
Printeks is organized into 
six departments, each has 
its importance: Tjerrtorja 
[Spinning Mill], Konfekcioni 
[Confection], Metrazhi 
[Feature], Energjetika 
[Electricity Center], Enti 
[Social Organization], 
Shërbimet e pëbashkëta 
[Joint Services].

We produce many things 
made out of cotton and 
polyester-cotton, starting 
from everyday clothes, 
children’s clothes, pajamas, 
blouses… We have around 
2.200 workers, most of 
them  women and girls. Their 
employment is an important 
step towards women’s 
economic empowerment in 
this region.

Printeks, 
January 1983

This zine is produced as part 
of the exhibition At Once 
Vague and Unavoidable: 
Modernities 1945—1989. 
The exhibition is open from 
November 2—25, 2018. 

 
Zine Curated by:  
Erëmirë Krasniqi 
 
Texts written by:  
Kushtrim Thaqi

Graphic Design:
Nita Salihu Hoxha / 
Studio Permanent

Illustration:
Urtina Hoxha /
Studio Permanent

Supported by: 
Franco-German 
Cultural Fund, 
German Embassy, 
French Embassy and 
Municipality of Prizren

—OHI
The Oral History Initiative is 
a collective of researchers 
of different generations, 
nationalities and 
competences, whose mission 
is to record life stories that 
intersect with the broader 
history of Kosovo and world 
events. The Oral History 
Initiative locates its research 
practice within the fields of 
digital humanities, cultural 
heritage and memory studies. 

The Initiative was born in 
the summer of 2012 from a 
collaboration between the 
Kosova Women’s Network 
and The New School for 
Public Engagement, NY. 
In 2015, the Oral History 
Initiative became an 
independent organization.

—LUMBARDHI
Lumbardhi Foundation was 
established in 2015 after the 
Initiative for the Protection 
of Lumbardhi Cinema. In 
collaboration with multiple 
actors, the organisation 
has re-utilized the cinema, 
improving its infrastructure, 
organising regular programs 
and advocating until it 
became a public property. 
In the transitional period, 
Lumbardhi has been used 
as a cinema, concert 
venue and meeting point 
for various civic activities, 
while accommodating an 
open discussion around its 
future. Currently Lumbardhi 
Foundation is leading the 
efforts for the re-thinking of 
the institution and the full 
revitalisation of its space, 
towards the 70th anniversary 
of its establishment in 2020.  


