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O QUE LO  projeto "Estante Mineiriana", uma iniciativa da Fundação João Pinheiro (FJP), é um programa de ação cultural e educativa que visa a promoção da cultura e da memória histórica de Minas Gerais, através da doação de kits, compostos por obras da Coleção Mineiriana e de outras publicações da FJP, para as principais instituições culturais existentes no Estado.
OBJETIVOEssa iniciativa pretende reforçar o papel das instituições culturais em nível local, disseminando o conhecimento e estimulando a reflexão sobre a história e a cultura de Minas Gerais.
DINÂMICASerão doados 750 kits da Coleção Mineiriana para bibliotecas, arquivos, academias de letras e museus municipais. É importante destacar que grande parte desses kits destinam-se às bibliotecas públicas municipais, quase sempre as únicas instituições culturais na grande maioria dos municípios mineiros.Para as instituições culturais relacionadas à pesquisa histórica, foi elaborado um kit especial, form ado principalmente por obras de referência. Para identificação e seleção dessas instituições, como é o caso dos arquivos e museus, foi utilizado o Censo Cultural de Minas Gerais.Para doação às bibliotecas públicas municipais, será utilizado o cadastro da Superintendência de Bibliotecas do Estado de Minas Gerais.



PARCEIROSO  projeto é uma realização conjunta da Fundação João Pinheiro e da Secretaria de Estado da Cultura.
A COLEÇÃO MINEIRIAN AEditada pelo Centro de Estudos Históricos e Culturais (Cehc) da Fundação João Pinheiro, é o mais ambicioso programa editorial já empreendido no campo da história e da cultura de Minas Gerais.É uma coleção de livros fundamentais que preenchem uma lacuna na biblioteca de todos os que se interessam pela pesquisa e pelo estudo da história do estado. A  Mineiriana é um mergulho fascinante no passado, através de obras criteriosamente selecionadas.Caracteriza-se pela rigorosa seleção de títulos, pelo grande esmero editorial e gráfico e pelo respeito total à integridade das obras originais, com a publicação integral dos textos, ilustrações e mapas, acrescidos de ensaios introdutórios, notas, índices e outros instrumentos de pesquisa.A  Coleção Mineiriana reúne mais de 20 títulos, grande parte esgotada e a espera de uma oportuna reedição. É hoje um verdadeiro patrimônio, testemunho inegável da riqueza e da profundidade da experiência histórica de Minas Gerais.É importante ressaltar o financiamento da Coleção Mineiriana pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), desde seu início.
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