
Nazwa medium Strona facebook Strona internetowa Uwagi 

Radiowe Centrum Kultury Ludowej https://www.facebook.com/rcklpr/ https://www.polskieradio.pl/377,Radiowe-Centrum-Kultury-Ludowej

Jednostka organizacyjna Polskiego Radia 
zajmująca się ochroną, dokumentacją i 
promocją kultury tradycyjnej

Pismo Folkowe https://www.facebook.com/pismofolkowe/https://pismofolkowe.pl/
Czasopismo poświęcone nurtowi 
folkowemu 

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa https://www.facebook.com/Kwartalnik-Konteksty-156087444448180/?ref=page_internalhttp://www.konteksty.pl/
Kwartalnik zajmujący się między innymi 
kwestiami sztuki tradycyjnej i folkloru

Kwartalnik Twórczość Ludowa - https://zgstl.pl/kwartalnik-tworczosc-ludowa/
Ogólnopolskie pismo poświęcone 
współczesnej twórczości ludowej

Muzyka Tradycyjna - zakładka Dźwięk i Obraz - http://www.muzykatradycyjna.pl/pl/dzwiek-i-obraz/dzwiek-i-obraz?f=audycje-radio&cs=tytul--desc
Umieszczone są na niej podcasty i 
reportaże dotyczące kultury tradycyjnej

Folk Radio - https://folkradio.pl/
Kanał radiowy należący do Radia Kielce, 
emitujący muzykę ludową

Radio Wrocław - Lista Przebojów Ludowych - http://www.ludowe.radiowroclaw.pl/infopages/view/2/O-Liscie
Program prezentujący zespoły ludowe 
działające na Dolnym Śląsku.

Magazyn FOLK24 - https://folk24.org/projekty/magazyn-folk24/
Magazyn poświęcony Etnofolkowi i muzyce 
świata

Rocznik Podhalański - https://muzeumtatrzanskie.pl/wydawnictwa/rocznik-podhalanski/#1608121583480-cc7fafaa-7e96
W Roczniku Podhalańskim pojawiają się 
treści związane ze sztuką ludową 

Folk TV https://www.facebook.com/folktv20/ -
Telewizja internetowa poświęcona polskiej 
kulturze ludowej

TVPodhale https://www.facebook.com/telewizja.podhalehttps://tvpodhale.info/kultura

Lokalna telewizja internetowa, pojawiają się 
w niej reportaże na temat lokalnych 
twórców ludowych

TVP3 https://www.facebook.com/TVP3Regionyhttps://regiony.tvp.pl/
Regionalne oddziały TVP czasami emitują 
reportaże na temat kultury regionu 

Kultura Ludowa TV - https://kulturaludowa.pl/tv/kategorie/kulturaludowatv/

Na stronie KulturaLudowa.pl pojawiają się 
filmy i reportaże o sztuce ludowej i 
wydarzeniach promujących kulturę 
tradycyjną 

Telewizja Kłodzka https://www.facebook.com/tvklodzkahttp://www.tvklodzka.pl/#nazywo

W lokalnej Telewizji Kłodzkiej dostępny jest 
program pt. Wielokulturowe dziedzictwo 
kłodzkich wsi 

Kurpie - Magazyn Regionalny - https://www.zwiazekkurpiow.pl/index.php/magazyn-kurpie
Pismo edukacyjno-regionalne Związku 
Kurpiów

TVS Telewizja Sędziszów Małopolski https://www.facebook.com/sedziszowtvhttps://www.youtube.com/channel/UCFJOlPtH8v7SeC5sqwSBz9w/featured

Telewizja internetowa prowadziła program 
"Lekcje folkloru" w pracach programu 
Kultura w sieci
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Telewizja Mazury https://www.facebook.com/TelewizjaMazuryhttps://www.youtube.com/user/TelewizjaMazury/search?query=folklor

Na youtube Telewizji Mazury publikowane 
są reportaże na temat folkoru oraz relacje z 
corocznego festiwalu Lato z Folklorem

Myślenice ITV Telewizja Internetowa https://www.facebook.com/Myslenice.iTV.TelewizjaPowiatowahttps://www.youtube.com/c/My%C5%9BleniceITVTelewizjaInternetowa/search?query=folklor

Telewizja Myślenice publikuje sporo 
materiałów o folklorze, zwłaszcza w okresie 
Małopolskich Spotkań z Folklorem 

Telewizja Miejska Ropczyce https://www.facebook.com/tvropczycehttps://www.youtube.com/channel/UCqlgj5mMcvYgalg3L_KYLkw/featured
W Telewizji Miejskiej Ropczyce emitowany 
jest cykl "Z folklorem na Ty" 

SłowiańsKości https://www.facebook.com/SlowiansKoscihttps://www.youtube.com/c/S%C5%82owia%C5%84sKo%C5%9Bci/featured
Podcast, w którym mowa jest o tradycjach i 
obrzędach słowiańskich

TV Ludowizna - https://www.youtube.com/channel/UCAl3PWiygbQMNnq9WUcXCxQ/featured
Amatorski kanał pana Zbigniewa Mądrego o 
wiejskiej kulturze tradycyjnej

Radio Opole 2 Kultura - https://radio.opole.pl/497,0,debata-o-kulturze-dab

W audycji Debata o kulturze pojawiają się 
wątki związane z kulturą ludową i 
folkloryzmem

Radio Olsztyn - https://radioolsztyn.pl/mvc/audycje/show/37
Lista Przebojów Muzyki Ludowej (Raz na 
Ludowo) emitowana w niedzielne poranki 

Radio Kielce - https://m.radio.kielce.pl/audycje/_audycja/209

Audycja Graj kapelo, graj, w której 
posłuchać można rodzimej muzyki ludową i 
rozmów z twórcami ludowymi, między 
innymi kapelami, zespołami, solistami, 
poetami, rzeźbiarzami pochodzącymi 
głównie z Ziemi Świętokrzyskiej 

Radio PiK - https://www.radiopik.pl/123,2,kolory-folkloru

Audycja "Kolory folkloru", w której 
posłuchać można o: sztuce twórców 
ludowych i zespołów folklorystycznych, 
imprezach, festiwalach, przeglądach 
folkowych i jarmarkach sztuki ludowej z 
dziełami rzeźbiarzy, hafciarek, 
rękodzielników itd. na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego 

Polskie Radio Koszalin - https://prk24.pl/listy-przebojow

Lista Przebojów Ludowych to audycja 
promująca muzykę tradycyjną  lokalnych 
wykonawców

Katolickie Radio Zamość - https://www.radiozamosc.pl/s/22/roztoczanska-lista-przebojow-ludowych

Roztoczańska Lista Przebojów Ludowych 
emitowana w każdą sobotę o godzinie 20:
00 
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Radio RDN - https://www.rdn.pl/audycje/folkowa-lista-przebojow

W programie Folkowa Lista Przebojów jest 
miejsce nie tylko dla piosenek i zespołów 
ludowych, ale dla wszystkiego, co można 
określić mianem folk i ma związek z 
dziedzictwem kulturowym regionu 
małopolskiego

Radio Plus https://radioplus.com.pl/audycje-radiowe/tag/Kulturalne%20Skarby%20Naszej%20Ziemi?start=12

Audycja Kulturalne Skarby Naszej Ziemi, do 
której zapraszane są m.in zespoły ludowe z 
okolic Radomia
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