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Podstawą tekstu Zarządu PTWK było opracowanie
Barbary Petrozolin-Skowrońskiej
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Polskie Towarzystwo Wydawców Książek obchodzi setną rocznicę powstania.
Należy do najstarszych stowarzyszeń twórczo-zawodowych w Polsce.
Do roku 1921 wydawcy zrzeszeni byli
w Powszechnym Związku Księgarzy i Wydawców Polskich. Sto lat temu w ramach
Związku powołana została Sekcja Księgarzy-Wydawców, która stanowiła podwaliny
dla Polskiego Towarzystwa Wydawców
Książek, działającego pod tą nazwą od 1926
roku. PTWK zrzeszało przedsiębiorstwa
wydawnicze i miało na celu ochronę ich
interesów, organizowanie ruchu wydawniczego i upowszechnianie książki. Reprezentując interesy wydawców wobec władz
uzyskało m.in. zgodę na obniżenie podatku
obrotowego od wydawnictw i handlu hurtowego książką. Biuro kredytowe PTWK pomagało w organizowaniu eksportu, umożliwiało inwestycje, pomagało, gdy odbiorcy
książek nie dotrzymywali terminów płatności. Towarzystwo prowadziło akcję upowszechniania polskiej książki w kraju i za
granicą, m.in. w 1931 roku, podczas Zjazdu
Wydawców w Paryżu zaprezentowano
polskie książki na Wystawie Książki Artystycznej, a w paryskiej Księgarni Polskiej
Gebethnera i Wolfa zorganizowano cykl odczytów: „Pisarze polscy i nowe książki polskie”. Czołowymi działaczami przedwojennego PTWK byli: Stanisław Arct, Jan Gebethner, Jakub Mortkowicz i Jan Piątek.
Podczas okupacji skupione wokół PTWK
środowisko wydawców kontynuowało działalność konspiracyjnie. Ułatwiło to rozpoczęcie działalności jawnej, z gotowym
programem, natychmiast po zakończeniu
wojny. Powojenne PTWK szczególnie zasłużyło się w upowszechnieniu książki. Zorganizowano szereg wystaw i kiermaszów
książek, a dyrektor Biura PTWK Adam
Tatomir prowadził w Polskim Radio stałą
audycję propagującą nowości wydawnicze.
Towarzystwo założyło w 1949 roku dwutygodnik „Nowe Książki” i wydawało Biuletyn
Prasowy PTWK „Książka w Polsce”. Rozpo-

częto cykl szkoleń dla pracowników wydawnictw. Działalność została przerwana w lipcu 1950 roku i PTWK podzieliło los niezależnych organizacji – zostało rozwiązane.
Polski Październik 1956 roku zaktywizował środowisko wydawców. W nowej sytuacji politycznej możliwa stała się reaktywacja
Towarzystwa. Wznowiono działalność
w grudniu 1956 roku. PTWK skupiało wydawnictwa oraz jako stowarzyszenie zawodowo-twórcze, osoby fizyczne zajmujące się
pracą edytorską. PTWK zdobywało uznanie
m.in. jako współorganizator Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.
W 1957 roku, z inicjatywy Romana
Tomaszewskiego, Towarzystwo zorganizowało doroczny Konkurs „Na Najlepiej
Wydaną Książkę”, przekształcony następnie
w Konkurs PTWK „Najpiękniejsze książki
roku”. W 2000 roku odbył się 40. jubileuszowy konkurs i z tej okazji wydano katalog
– Najpiękniejsze książki. 40 Konkursów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
1957–1999. W 2010 roku 50. edycji konkursu towarzyszyła zredagowana przez
Katarzynę Iwanicką albumowa publikacja
Artyści polskiej książki. 50 lat Konkursu
PTWK. W roku jubileuszu stulecia PTWK
wydało Sześćdziesiąt konkursów „Najpiękniejsza książka roku”, publikację o osobach
związanych z konkursem w jego historii.
Książki nagradzane i wyróżniane w konkursie PTWK w ostatnich latach prezentowane są m.in. podczas międzynarodowych Targów Książki w Warszawie oraz we
Frankfurcie nad Menem na wystawie „Book
Art International”. Biorą także udział
w konkursie „Best Book Design from all
over the World” w Lipsku. Były eksponowane podczas Salonu Książki w Petersburgu
oraz targów książki w Göteborgu, Jerozolimie i Madrycie. W 2020 roku, pomimo pandemii, uczestniczyły w prestiżowej wystawie
w Pradze. Muzeum Literatury Czeskiej
(Památník národního písemnictví) zorganizowało „The Star Circle” – wystawę naj[3]

Reprodukcja z wystawy 2006 roku

[4]

piękniejszych książek czeskich, słowackich,
polskich, niemieckich i szwajcarskich.
Ekspozycja objęła książki z ostatnich lat,
nagrodzone w krajowych odpowiednikach
naszego konkursu „Najpiękniejsza książka
roku”. Podczas otwarcia imprezy 15 lipca
2020 roku, nasz kraj i Towarzystwo reprezentowała Agata Szydłowska, aktualna przewodnicząca jury konkursu.
Najstarszą nagrodą PTWK jest nagroda
promująca młodych twórców, zainicjowana
w 1925 roku. Pierwszym jej laureatem został
Jarosław Iwaszkiewicz, a kolejno między
innymi Maria Dąbrowska, Jan Lechoń
i Kazimierz Wierzyński. Tę przedwojenną
nagrodę PTWK reaktywowało w 1958 roku.
Otrzymał ją wówczas Marek Hłasko za
Pierwszy krok w chmurach. W jury zasiadali
m.in. Maria Dąbrowska, Tadeusz Kotarbiński, Julian Przyboś, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz.
Nawiązuje do tej tradycji Konkurs Literacki PTWK, odbywający się w trybie biennale, w kategoriach poezja, proza, esej,
literatura dla dzieci. Jego celem jest promocja młodej twórczości. Wśród laureatów
była Olga Tokarczuk za Podróż ludzi księgi,
a później Wojciech Kuczok za Opowieści
słychane. Do jury pierwszych konkursów
zapraszano m.in.: Krzysztofa Karaska, Iwonę Smolkę, Piotra Szewca, Tomasza Burka,
Annę Szymanowską, Grażynę Borkowską,
Hannę Lebecką, Grzegorza Leszczyńskiego.
Od 1998 roku współorganizatorem imprezy
była Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu.
Niestety, od 2016 roku konkurs nie jest kontynuowany.
Od 1996 roku PTWK przyznawało także
Nagrodę Wydawców (od 1998 Nagroda
Wydawców i Księgarzy Polskich), jej laureatami zostali: Józef Tischner, Gustaw Herling-Grudziński, Norman Davies, Ryszard
Kapuściński i Wojciech Jagielski.
Z inicjatywy prezesa PTWK w 2008 roku
przywrócona została Nagroda Literacka
m.st. Warszawy. Przez pierwsze dwie kadencje sekretarzem jury był wiceprezes PTWK

Tadeusz Górny, a przez kolejne dwa lata
w składzie jury zasiadał prezes PTWK.
Od 2008 roku PTWK jest organizatorem
Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego „Ikar”. Geneza nagrody sięga roku
1994. Powstał wówczas projekt dorocznej
nagrody. Kapituła Nagrody przyznaje
„Ikara” w następujących kategoriach:
– Wydawca/wydawnictwo;
– Drukarz/drukarnia;
– Księgarz hurtowy/hurtownia;
– Księgarz/księgarnia;
– Bibliotekarz/biblioteka;
– Popularyzator/popularyzacja książki
i czytelnictwa;
– Wydarzenie sezonu.
Laureatami Nagrody byli m.in.: Wydawnictwo Dolnośląskie (1995), Władysław Kopaliński (1996), Wydawnictwo Literackie
(1997), SW Czytelnik (1998), Ryszard Kapuściński (1999), Jan Twardowski (2000),
EMPIK spółka z o.o. (2001), Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wiktora w Bochni (2002), Biblioteka Narodowa
w Warszawie (2003). Po pięcioletniej przerwie: Tygodnik Polityka (2008), Marek
Krawczyk (2009), Porozumienie Wydawców
Książki Historycznej (2010), PIW (2011),
Jacek i Krzysztof Olesiejukowie, (2012).
Od 2013 roku „Ikar” stał się Honorową
Nagrodą Warszawskich Targów Książki.
PTWK, realizator tego wyróżnienia, postanowiło, w porozumieniu z organizatorami
WTK i Warszawskiej Nagrody Literackiej
m.st. Warszawy, wręczać tę nagrodę wybitnym pisarzom. Oto laureaci: Józef Hen
(2013), Wiesław Myśliwski (2014), Jacek
Bocheński (2015), Eustachy Rylski (2016),
Hanna Krall (2017), Małgorzata Szejnert
(2018), Olga Tokarczuk (2019).
W 2018 roku edycji „Ikara”, PTWK zdecydowało się przywrócić kilka kategorii
w jakich tradycyjnie przyznawano nagrodę.
Laury wówczas uzyskali:
– Wydawca/wydawnictwo – Wiesław
Uchański (2018); Społeczny Instytut
Wydawniczy „Znak” (2019);
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– Księgarz/księgarnia – Księgarnia Atena
w Kamiennej Górze (kategoria dodana
w 2019);
– Bibliotekarz/biblioteka – Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie (2018); Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu (2019);
– Wydarzenie sezonu – Wydawn. Dwie
Siostry (2018); Big Book Festival (2019);
– Popularyzator/popularyzacja czytelnictwa – dziennikarz Michał Nogaś i Jan
Rodzeń (2018); Ewa Świerżewska (2019).
Nagroda w tej kategorii nosi imię Tadeusza Górnego, długoletniego sekretarza
Nagrody „Ikar”, popularyzatora książki
i czytelnictwa, wiceprezesa PTWK.
Ponadto w 2019 roku Jury postanowiło
przyznać dwa wyróżnienia – „Człowiek
książki”. Otrzymali je Grzegorz Boguta
i Andrzej Kurz.
Towarzystwo od lat organizuje szkolenia zawodowe wydawców, które cieszą się
dużym powodzeniem. W 1993 roku powołano w tym celu Studium PTWK. Zostało
wpisane do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawy. Organizowane są kursy:
– redakcji merytorycznej i technicznej,
– DTP/prepress,
– dla redaktorów prowadzących,
– poprawności edytorskiej publikacji
książkowych,
– korekty wydawniczej,
– kultury języka polskiego (podstawowy
oraz dla zaawansowanych),
– kultura w urzędzie i w biznesie,
– poprawna polszczyzna (nie tylko) dla
prawników,
– redagowania tekstów tłumaczonych –
Okiem redaktora/Okiem tłumacza,
– tłumaczenia literackiego dla początkujących,
– tłumaczenia literackie z języka niemieckiego dla początkujących,
– redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych,
– czasopisma naukowe – Od pomysłu
do publikacji,

– skutecznego wydawcy,
– wydawcy beletrystyki i literatury popularnej,
– kreatywnego projektowania – Wydawnicza grafika komputerowa,
– marketingu wydawniczego i reklamy,
– prawa autorskiego,
– fotoedytorów.
Do PTWK zwracają się również wydawnictwa i inne firmy zainteresowane konkretnym zagadnieniem, np. korektą czy poprawnością językową, i dla nich przygotowywane
są oddzielne szkolenia.
Od 2020 roku w związku z zagrożeniem
epidemiologicznym COVID 19 i wprowadzonymi przez władze obostrzeniami, w tym
brakiem możliwości wynajmowania sal,
wszystkie szkolenia odbywają się w trybie
on-line tzn. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym celu
PTWK utworzyło własną platformę edukacyjną w ramach oprogramowania Teams.
W ciągu 61 lat prowadzenia kursów
przez PTWK ukończyło je ponad 9,5 tysiąca osób.
Upowszechnianie książki i czytelnictwa
to jedno z głównych zadań PTWK, jedną
z form jego realizacji były organizowane
przez wiele lat, wystawy Nowości Wydawniczych. PTWK inicjowało także Spotkania
z Dobrą Książką. Komisja Historyczna
PTWK, kierowana przez redaktor Barbarę
Petrozolin-Skowrońską, nawiązała kontakt z kilkunastoma ośrodkami naukowymi
w kraju. Przygotowana została pod jej
auspicjami Bibliografia niepublikowanych
prac poświęconych historii polskiego ruchu
wydawniczego. Co cztery lata Komisja
Historyczna ogłaszała Konkurs im. Leona
Marszałka na Najlepszą Pracę Dyplomową
(magisterską, doktorską) poświęconą historii polskiego ruchu wydawniczego. Odbyły
się cztery takie konkursy, wiele nagrodzonych prac we fragmentach lub w całości
opublikowano.
W latach 1983–1996 działało Wydawnictwo PTWK, poza publikacjami książko[7]
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wymi, wydało m.in. trzy numery pierwszego
pisma wydawców polskich „Editor”.
PTWK czynnie uczestniczy w organizowaniu targów książki, m.in. należało do
inicjatorów i przez wiele lat współorganizatorów Międzynarodowych Targów Książki
w Warszawie i Targów Książki Akademickiej „Atena” w Warszawie. Jest współorganizatorem Poznańskich Dni Książki Naukowej (od 1996). W roku 1989, przełomowym
dla historii Polski, z inicjatywy ówczesnego prezesa PTWK Andrzeja Kurza doszło
do współpracy PTWK, wówczas organizatora Międzynarodowych Targów Książki
w Warszawie, z wydawcami emigracyjnymi
i krajowymi z tak zwanego drugiego obiegu.
Zaprezentowali oni swój dorobek jako
oficjalni uczestnicy MTK. Pomysł i przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się
jeszcze przed obradami Okrągłego Stołu.
PTWK było pomysłodawcą i głównym
organizatorem, odbywających się od 2002
roku Poznańskich Spotkań Targowych
„Książka dla Dzieci i Młodzieży”. Autorski
pomysł wieloletniej szefowej poznańskiego
oddziału PTWK, wiceprezes Zarządu Głównego, redaktor Olchy Wierzbowskiej-Sikorskiej, wprowadzał pierwsze w Polsce targi
w całości poświęcone książce dla dzieci
i młodzieży. Ich celem było stworzenie
forum dla stałych spotkań pisarzy, ilustratorów, wydawców, dystrybutorów i odbiorców: bibliotekarzy, nauczycieli i adresatów
najważniejszych – dzieci i młodzieży.
W 2003 roku, gdy Polska była Gościem Honorowym na Międzynarodowych Targach
Książki Dziecięcej w Bolonii, Poznańskie
Spotkania miały tam swą prezentację. Jako
partnerów w organizowaniu Spotkań pozyskaliśmy Centrum Kultury „Zamek”, w którym odbywały się wystawy ilustratorów
książek oraz Bibliotekę Kórnicką, organizującą w przeddzień otwarcia imprezy tematyczne spotkania z twórcami. Spotkaniom
towarzyszyły dwa cykle wystaw „Salon ilustratorów” i „Mistrz ilustracji”. Wiąże się

z nimi nierozerwalnie postać Bohdana
Butenki (1931–2020), twórcy plakatu, logo
i wizerunku „Pegazika” – symbolu Poznańskich Spotkań i Nagrody im towarzyszącej.
Stałym elementem Spotkań był, organizowany przez PTWK i Miasto Poznań, ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dzieci
i Młodzieży.
Od 2005 współorganizatorem Poznańskich Spotkań zostały Międzynarodowe
Targi Poznańskie, udostępniające powierzchnię wystawienniczą i służące różnymi formami pomocy w przygotowaniach
i przebiegu imprezy. W ostatnich latach
współpracy, MTP narzuciły nam zmianę
formuły organizacji Spotkań, przekształcając je w typowe powszechne targi książki.
Zatracony został specyficzny charakter
Spotkań ukierunkowanych, jak dotąd, na
książkę dla dzieci i młodzieży i młodego
czytelnika. Działania te zepchnęły PTWK,
pomysłodawcę i przez ponad 15 lat głównego organizatora, do roli podwykonawcy
wąskiego programu dla młodzieży. Po wielu
latach starań udało się uzyskać stałe wsparcie finansowe prezydenta Poznania dla honorowej, przez lata, Nagrody „Pegazika”.
Uzyskanie dotacji przeniosło jednak na
sponsora akcent decyzyjności w sprawie
laureatów.
Doceniając rangę i znaczenie bibliotek,
od wielu lat PTWK stara się z nimi współdziałać. Szczególnie bliskie kontakty łączą
Towarzystwo z Biblioteką Raczyńskich,
z którą współorganizowaliśmy od 1998 roku
Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych
„Książka Wiosny, Lata, Jesieni i Zimy”.
Przedstawiciel PTWK jest członkiem kapituły nagrody „Bursztynowego Motyla”,
przyznawanego przez Bibliotekę, Urząd
Marszałkowski i Muzeum A. Fiedlera autorom książki podróżniczej. Inny zaś przedstawiciel Towarzystwa od 2019 roku
przewodniczy jury konkursu „Na plakat
Tygodnia Bibliotek” organizowanego przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz
[9]
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kolejni dwaj jurorami Ogólnopolskiego
Przeglądu Książki Krajoznawczo-Turystycznej pod auspicjami PTTK.
W 2006 roku miała miejsce w Bibliotece
Narodowej wystawa „W służbie książki”.
Poświęcona była działalności Polskiego
Towarzystwa Wydawców Książek (1921–
–2006) i Stowarzyszenia Księgarzy Polskich
(1956–2006). Odbyła się pod patronatem
honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Ekspozycję w oprawie graficznej Andrzeja Tomaszewskiego, w części dotyczącej PTWK opracowała merytorycznie
Barbara Petrozolin-Skowrońska przy współudziale Katarzyny Iwanickiej.
Staraniem Poznańskiego Oddziału
PTWK w 2007 roku udało się pozyskać
miejskie środki finansowe na inaugurację
cyklu mini-widowisk teatralnych „Kwadranse Ratuszowe” wg scenariuszy Olchy
Sikorskiej. Zamierzeniem była prezentacja
legend o początkach państwa polskiego,
związanych z Poznaniem i Wielkopolską,
opublikowanych w książkach. Spektakle
rozgrywano na tle scenerii poznańskiego
renesansowego ratusza, uczestniczą w nich
Zegarmistrz (czytający legendę) i dwa ratuszowe Koziołki. Spektakle powstawały we
współpracy z Teatrem Polskim w Poznaniu,
Muzeum Narodowym w Poznaniu i z władzami Poznania. Odbyło się 10 spektakli.
W grudniu 2008 roku, odbyła się zorganizowana przez PTWK i Muzeum Sienkiewicza, działająca w ramach Biblioteki
Raczyńskich, wystawa książek „Pro Natura”.
Była to impreza towarzysząca odbywającej
się w Poznaniu Światowej Konferencji
Klimatycznej. Przedstawiciele Oddziału
Poznańskiego uczestniczą w targach książki
odbywających się w miastach partnerskich
Poznania: w Gyor (Węgry), Brnie (Czechy)
i w Charkowie (Ukraina).
W 2014 roku Towarzystwo uczestniczyło
w pracach Komitetu Organizacyjnego
Obchodów Jubileuszu „650 lat w służbie
książki”, przygotowało identyfikację wizual-

ną i internetowe prezentacje. Organizowało
z SBP seminarium i konferencje prasowe.
Na przestrzeni ostatnich lat, PTWK
objęło honorowym patronatem wiele wartościowych przedsięwzięć, zarówno cyklicznych jak i jednorazowych, m.in.:
– Warszawskie Targi Książki;
– Targi Książki w Krakowie;
– Targi Wydawców Katolickich;
– Targi Książki Historycznej;
– Targi Poligrafia w Poznaniu;
– Wrocławskie Targi Książki Naukowej;
– Wrocławskie Promocje Dobrych Książek;
– Śląskie Targi Książki w Katowicach;
– Targi Książki Akademickiej i Naukowej
„Academia”;
– Poznańskie Targi Książki Naukowej
i Popularnonaukowej;
– Targi Rzeszów 2010: Książka – Druk –
Reklama;
– Świąteczne Targi Książki i Kultury Polskiej w Chicago organizowane przez
Polish Book Fair, Inc.;
– Polską prezentację na Międzynarodowych Targach Książki „Interliber”
w Zagrzebiu;
– 2. Sądeckie Targi Książki;
– Nadmorski Plener Czytelniczy w Gdyni;
– Poznańskie Dni Książki nie tylko
Naukowej;
– Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno,
Ludzie, Książki”;
– „Między bajki włożyć” – Festiwal Książki
i Ilustracji dla Dzieci Dużych i Małych;
– Festiwal dziecięcej literatury detektywistycznej „Na Tropie Książki” organizowany przez Fundację Dzieci Czytają;
– Festiwal „Dużego Formatu” organizowany przez Fundację Duży Format
i Centrum Sztuki Kartonovnia;
– wydarzenie „Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci” organizowaną przez Akademię Sztuk Pięknych
w Katowicach;
– „Salon Dobrej Książki im. Tadeusza
Górnego” organizowany przez Muzeum
Niepodległości w Warszawie;
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– Salon Książki i Wyposażenia Szkół 2013
w Lublinie;
– Międzynarodowy konkurs na projekt
ilustrowanej książki dla dzieci „Jasnowidze”;
– Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczo-Turystycznej;
– Warszawską Premierę Literacką;
– Konkurs na najlepszą stronę internetową
o książce „Papierowy Ekran”;
– Konkurs i plebiscyt na najlepszą książkę
historyczną „Historia Zebrana”;
– Konkurs plastyczny „Słowem malowane” organizowany przez Oranżerię Kultury – Miejską Bibliotekę Pedagogiczną
w Lidzbarku Warmińskim;
– Nagroda im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów dla tłumacza literatury naukowej;
– Konkurs „Mądra Książka Roku 2015”
na najlepszą książkę popularnonaukową,
organizowany przez Uniwersytet Jagielloński, Fundację Popularyzacji Nauki
im. Euklidesa i portal Mądre Książki;
– Konkurs „Gazety Szkolnej” dla nauczycieli i uczniów „Młodzież i Książka
w XXI wieku”;
– Konkurs literacko-plastyczny „Bazgroł”;
– Jubileusz 65-lecia Państwowego Instytutu Wydawniczego;
– II Ogólnopolski Kongres BibliotecznoWydawniczy w Sosnowcu;
– Ogólnopolska akcja „Rozczytane wsie”
dotycząca tworzenia bibliotek wiejskich;
– Akcja „Jak nie czytam jak czytam”;
– Projekt czytelniczy Szkoła czytania organizowany przez Fundację „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”;
– Akcję programową Radia Bajka (Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci „Bajka”);
– Portal „Typoteka. Indeks polskich
krojów pisma”;
– Magazyn „Print Partner” nr 16 w całości
poświęcony książce.
Towarzystwo współdziała z innymi organizacjami i stowarzyszeniami z szeroko
pojętego obszaru książki. Niżej wymienione

organizacje zapraszamy do naszych inicjatyw lub dołączamy do ich przedsięwzięć.
Najważniejszymi z nich są:
– Polska Izba Książki;
– Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich;
– Stowarzyszenie Księgarzy Polskich;
– Polska Izba Druku;
– Izba Wydawców Prasy;
– Warszawskie Targi Książki;
– Targi Książki w Krakowie;
– Muzeum Niepodległości w Warszawie.
PTWK było inicjatorem cyklu spotkań
przedstawicieli środowiska książki z przedstawicielami rządu, gdy ważyły się losy odejścia Polski od zerowej stawki VAT. Przyczyniliśmy się także do stworzenia banku
informacji o wydawnictwach i książkach –
Centrum Informacji o Książce (CIOK).
Prezes PTWK jest proszony przez ministra kultury, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, o wyrażenie opinii przy zamiarze
odwołania i powołania dyrektora Instytutu
Książki.
PTWK wsparło finansowo akcję Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział w Krakowie,
dotyczącą odnowy grobów zasłużonych
księgarzy i wydawców lwowskich spoczywających na Cmentarzu Łyczakowskim.
Szczególnie zasłużonym dla ruchu
wydawniczego i upowszechniania polskiej
książki Towarzystwo przyznaje Honorową
Odznakę PTWK, Medale Pamiątkowe
PTWK a także Statuetkę Pegazika (ostatnio
wspólnie z Miastem i MTP).
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek za swoją działalność uhonorowane zostało Złotym Medalem Zasłużony Kulturze
„Gloria Artis” oraz wyróżnione tytułem
i odznaką „Zasłużony dla Warszawy”.
Z inicjatywy PTWK odznaczenia państwowe i resortowe otrzymało w ostatnich
latach liczne grono osób zasłużonych dla
środowiska książki.
Zarząd PTWK
Warszawa 2021
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