Ambrazevičius Rytis
Gimė 1961 08 31 Rokiškyje. Etnomuzikologas, akustikas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.
Mokėsi Vilniaus 7-oje vid. mokykloje (baigė aukso medaliu), B. Dvariono muzikos mokykloje. Studijavo: 1979-1984
m. Vilniaus universitete, fizikos fakultete, 2001-2005 Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, etnomuzikologijos
katedra, muzikologijos doktorantas. Humanitarinių mokslų daktaro mokslo laipsnis suteiktas 2005 m. Dirbo: 19841992 Lietuvos Mokslų akademijos Fizikos institutas, lazerinės optoelektronikos skyrius, jaunesnysis mokslinis
bendradarbis; 1991-1994 Vilniaus konservatorija, dėstytojas; 1991-2000 Lietuvos Liaudies kultūros centras,
folkloro skyrius, vyr. specialistas; 1994-2005 Lietuvos Muzikos ir teatro akademija, muzikologijos instituto
etnomuzikologijos skyrius, jaunesnysis mokslo darbuotojas; 1994 - Lietuvos Muzikos ir teatro akademija,
etnomuzikologijos katedra, lektorius, nuo 2006 m. - docentas (2009 m. docento pedagoginis vardas); 2005 Kauno technologijos universitetas, humanitarinių mokslų fakultetas, garso ir vaizdo menų technologijų katedra,
lektorius, nuo 2008 m. - docentas, nuo 2010 m. - profesorius. Mokslinės veiklos tematika susijusi su
etnomuzikologijos, muzikos psichologijos, muzikos ir kalbos akustikos klausimais. Vadovauja folkloro ansambliui
„Intakas", dalyvauja folkroko grupėje „Atalyja". Kelių "Atalyjos" kompozicijų ir aranžuočių autorius. Garso įrašai
publikuoti "Intako" ir "Atalyjos" audiokasetėse, kompaktinėse plokštelėse, keliuose rinktiniuose folkloro
ansamblių albumuose. Paskelbė dvi monografijas, parengė 3 metodines priemones, per 60 mokslo straipsnių
(pusę iš jų – užsienyje, 2 – ISI leidiniuose), 14 apžvalginių, mokslo populiarinimo straipsnių, 3 metodinius
straipsnius tradicinės muzikos transkripcijos ir atlikimo klausimais, apie 300 pozicijų lietuviškoje „Muzikos
enciklopedija". Sudarė knygą „Lithuanianroots : anoverviewofLithuaniantraditionalcultur" (1995), 10 repertuaro ir
mokslo populiarinimo leidinių. Iliustravo E. Veličkos muzikos vadovėlį „Muzika : vadovėlis I klasei" (1995; ir kt.
leid.) ir kelis E. Veličkos pratybų sąsiuvinius pradinei mokyklos 1-4 klasėms „Muzikos pratybų sąsiuvinis" ir „Mano
muzika". Bendradarbiauja leidiniuose: „Gama", „Kalbų studijos", „Kūrybos erdvės", „Kūrybos metraštis", „Liaudies
kultūra", „Liaudies kūryba", „Lietuvos muzikologija", „Lithuanianheritage magazine", „Muzikos barai", „Namas,
kuriame gyvenu", „Reshumanitariae", „7 meno dienos", „Šiaurės Atėnai", „Tautosakos darbai", „Tiltai. Priedas",
„Žmogus ir žodis" ir kt.
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[500] egz. - ISBN 9986-503-09-4
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Psichoakustiniai bei kognityviniai muzikinės darnos aspektai ir jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime :
summaryofthedoctoraldissertation : humanities, studyof art (03 H) / Rytis Ambrazevičius ;
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(Utenos spaustuvė). - 16, *1+ p., įsk. virš. ; 20 cm. - Tiražas 5000 egz.
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kortelė:
Skamba, skamba kankliai ( festivalis) ((1994 :; Vilnius, Lietuva))
Dainos / *sudarytojas R. Ambrazevičius+. - Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 1994. - 16, *1+ p. įsk. virš. :
iliustr.
Tarptautinis folkloro festivalis "Baltica' 96" = International folklore festival "Baltica' 96" / *sudarė ir redagavo Rytis
Ambrazevičius ; vertė į anglų ir liet. k. Vilija Balčiūnaitė, Rytis Ambrazevičius+. - Kaunas : Besama, 1996 (Morkūnas
ir Ko). - 76 p. : portr., gaid. - Gretut. antr.: International folklore festival "Baltica' 96"
Skambiausios festivalio dainos *Natos+ : dainų rinktinė / *parengė Rytis Ambrazevičius+. - Vilnius : Vilniaus etninės
kultūros centras, 2008 (Kaunas : Aušra). - 250, [1] p. ; 21 cm. - Virš. priešantr.: Skamba skambakankliai. - Tiražas
[1500] egz. - ISMN 979-0-706226-01-9
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