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Universiteitsmuseum
digitaliseert collectie
Het Universiteitsmuseum (UM)
Groningen heeft de eerste stap
gezet naar het digitaliseren
van de Groningse collectie
door zich aan te sluiten bij het
pilotproject Unicum.
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