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Jak uspołecznić robota. Wprowadzenie76
Artykuł powstał na podstawie studium etnograficznego zrealizowanego
w laboratorium naukowym specjalizującym się w projektowaniu robotów
społecznych. Tekst opisuje, jak ludzie patrzą, gestykulują, przemieszczają się,
zajmują pozycje i mówią do robota oraz do siebie nawzajem. Model robota,
który omawiany jest w tekście, zaprojektowano z myślą o przestrzeniach edukacyjnych, takich jak szkoły i przedszkola. W mediach masowych często sygnalizuje się obawy, że wprowadzenie takich robotów do klas uczyni nauczycieli zbędnymi i doprowadzi do alienacji. Tekst ten podchodzi do zagadnienia
robotów społecznych pod innym kątem: zanim zaczniemy martwić się możliwymi przyszłymi sytuacjami, warto zainteresować się tym, jak obecnie projektuje się roboty oraz w jakiego rodzaju interakcje z nimi wchodzi. Opis codziennych aktywności towarzyszących pracom projektowym nad robotem
ujawnia interakcyjną zależność między ludźmi a robotem. Ujęcie kładące nacisk na powiązania między robotykami a ich wytworami sugeruje, że wprowadzenie robota do przestrzeni klasy nie wykluczy człowieka z procesu nauczania, lecz może prowadzić do przekształcenia dotych-czasowych praktyk
edukacyjnych.
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Autorka jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Uzyskała doktoraty: w roku 2006 z zakresu
kognitywistyki na tejże uczelni, a wcześniej – w 2002 – z zakresu semiotyki na
Uniwersytecie w Bolonii. W tej ostatniej dziedzinie kształciła się we współpracy z Umberto Eco, w pierwszej natomiast – z Edwinem Hutchinsem. Jej badania dotyczą codziennych, prozaicznych aspektów nauki w zakresie interakcji
i praktyki. W szczególności zainteresowana jest tym, w jaki sposób naukowcy
badają poznanie w ośrodkach wyposażonych w zaawansowane technologie,
takie jak laboratoria neuroobrazowania. Dużą uwagę zwraca Alač na sferę
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interakcji między ciałem a technologią, rozpatrując ją w kategoriach dynamicznych, ucieleśnionych, semiotycznych aktów konstytuujących działanie
i współdziałanie naukowców77.
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