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«Producción, liderazgo y excelencia científica en un mundo en crisis: una
aproximación cienciométrica»
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Tot i que encara és aviat perquè es comencin a manifestar en els indicadors
bibliomètrics els efectes de la caiguda en la despesa pública i privada en recerca, sí
que resulta possible, fins i tot necessari, fer un exercici d’anàlisi prospectiva a partir
dels indicadors corresponents als últims anys. Però, per a analitzar les conseqüències
reals de la crisi sobre la producció de resultats és necessari descomptar l’efecte que
l’alta col·laboració existent té sobre el model de comunicació científica imperant. És
necessari que siguem capaços d’identificar el lideratge en aquest embull de
col·laboracions que, a vegades, posen més de manifest les habilitats socials dels
nostres investigadors que les seves capacitats científiques. Això al mateix temps que
separem la producció d’excel·lència de l’enorme massa de documents que, procedents
del nostre país, poblen els índexs internacionals. En temps de crisi, l’excel·lència i el
lideratge han de ser buscats amb afany si es vol mantenir l’eficiència d’un sistema
empobrit.
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