5/ Konec století (1991–2000)
Kdo netočil v Ostravě, neprošel ohněm (1991–1992)
Domovní prohlídky (1992–1993)
Z deníku provokujícího písničkáře
Z deníku angažovaného písničkáře
Nejprodávanější deska (1992)
Carmen – královna dobré nálady (1992)
Burianova kulturní ozdravovna (1992–2002)
Dánsko a já (1982)
Poesie (1993)
Z tisku (1993–1994)
Koncerty (1994)
Tamhle sedí syn!
Na Island! (1994)
Dokumentaristé
Z rozhovorů (1994)
Zlaté časy televize (1994–1996)
Sedmička s Falbrem (1994)
Splněné sny (1994)
Silvestr dobré naděje (1994–1995)
Na shledanou zítra (1996)
Z tisku (1996–1999)
Koncerty (1995–2000)
Z deníku cestujícího písničkáře
Jenom zpívám (1997)
Klub islandských fanatiků (2000–2021)
Na Island podruhé – průvodcem poprvé (1997)
Z průvodcovy cestovní zprávy pro Hippo
Do života (1997)
Do filmových lázní (1997–2015)
Je čas na delší cestu (1995)
Chile a já (1996–2000)
P.S. Pozor, to není cestopis! (1998)
Kde je pravda?
Santa Laura 1996
Sláva, silvestr! (1995–2001)
Přestávka (1998)
Ženou se člověk nerodí, ale stává (jaro 1999)
Cesta na ostrovy (léto 1999)
Benny Andersen v Arše (2000)
Unavený válečník (1998–2000)
Dvě severské cesty (2000)
Pavel Koutecký o Islandu (2001)

6/ Začátek tisíciletí (2001–2010)
Zázemí (2001)
Novoroční projev (2003)
Zrcadlo (1999–2002) 
Je tu nějaký zavěšený kafe II. (2001)
Vítězný únor (2003)
Kopírování zachraňuje hudbu! (2000–2004)
Drtivé jistoty (2003)
Za horama pyrenejskýma
Abych si nemyslel (2002)
Festival Osamělých písničkářů (2002)
Dívčí válka (2004–2006)
Magnesia Litera (2005–2008)
Konec Posezení (2006)
Muži jsou křehcí (2005–2007)
Přízrak v nákupním středisku (2006–2008)
„Válka písničkářů“ (2007)
BDŽ – Setkání jiného druhu
Dvanáct druhů samoty (2010)
Podivné narozeniny (2010)

7/ Písničkář třetího věku (2011–2020)
Do důchodu (2017)
Deset let s fejetony (2010–2020)
Jak zestárnout (2012)
Žádoucí návrat E. F. Buriana (2010–2012)
Artefakta (2013)
Diktatura poslechovosti (2011)
Průvodcem za hranice všedního dne (1997–2019)
Na sever i na jih (2012–2013)
Dvacet let v Arše (2014)
Moji hrdinové v písních (2015)
Vlezte mi do záběru (2005–2020)
Jiná doba (2015)
Z rozhovoru
Burian & Dědeček na blankytném pozadí (2015)
Příbuzné si člověk nevybírá (2017)
Vojna, Bizarre Band a Jihotaje (2017)
Muzikál třetího věku (2018)
Improvizace (2017)
Osamělí písničkáři na deskách (2015–2020)
Z deníku nevěřícího písničkáře: Raz sa možno stretneme
Bytové koncerty aneb Jak se stát dárkem (2019–2020)
Hodina duchů live (2018–2019)
Jan Burian Band (2019–2020)
Z deníku rockera
Z deníku ohroženého písničkáře: Pandemie
Z deníku pandemií ohroženého písničkáře: Vysílá Přední Kopanina
Odcházím k mamince (2020)
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