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Milena Pinter je svojo pot v knjižničarstvu pričela leta 1979, ko se je zaposlila v Knjižnici
Prežihov Voranc v Ljubljani kot višja knjižničarka. Po opravljenem strokovnem izpitu je
pridobila strokovni naziv višja knjižničarska referentka in kasneje svojo izobrazbo nadgradila
z diplomo na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in postala diplomirana upravna
organizatorka. V Knjižnici Prežihov Voranc je v letih od 1988 do 1994 vodila Knjižnico Ig,
Knjižnico Brdo ter Knjižnico Rudnik. Leta 1996 jo je Mestna občina Ljubljana imenovala za
direktorico Knjižnice Prežihov Voranc, ki jo je vodila vse do leta 2008 – do združitve
ljubljanskih splošnih knjižnic v Mestno knjižnico Ljubljana. Od takrat pa do leta 2015, ko se je
upokojila, je opravljala delo vodje območne enote Knjižnico Prežihov Voranc.
S svojimi odličnimi organizacijskimi sposobnostmi je kot direktorica vodila razvejano mrežo
šestnajstih knjižnic, stacioniranih v mestni in šestih primestnih občinah. Pod njenim
vodstvom je bilo v desetih letih kar enajst knjižnic preseljenih v večje, sodobno opremljene
prostore. Milena Pinter je bila vrsto let aktivna članica strokovnih svetov in članica Zveze
splošnih knjižnic, članica Društva bibliotekarjev Ljubljana pa je že od leta 1982. Občina Velike
Lašče ji je leta 2002 podelila spominski znak ob otvoritvi prenovljene knjižnice, leta 2007 pa
je prejela plaketo Občine Škofljica za uspešno delovanje v občini.
Zaradi izjemnega prispevka k razvoju knjižnične dejavnosti in dvigu ugleda slovenskih
splošnih knjižnic ter krepitve položaja knjižničarjev ji Zveza bibliotekarskih društev
Slovenije podeljuje Čopovo priznanje.
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