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OHARA DONOVETSKY, președintele 

juriului BFF – etapa națională, 2020,   

este scriitoare, profesoară. Are un masterat 

în Literatură Comparată și Teoria 

Literaturii și un doctorat în filologie la 

Universitatea București, cu teza Forme și 

valori ale verbului în graiurile muntenești. 

A publicat Gramatica limbii române ca o 

poveste (Corint, 2013) și Bacalaureat la 

limba română (Corint, 2014). A participat 

la elaborarea și prezentarea lecțiilor de 

limbă română din cadrul programului 

TVR2 „Cu 2 treci Bac-ul”, proiect destinat 

pregătirii elevilor pentru examenul de 

bacalaureat la nivel național (2013). 

A publicat „Casting pentru ursitoare” 

(Polirom, 2018) și „Întâlnirile unei 

profesoare rătăcite” (Casa de pariuri 

literare, 2019). A coordonat volumul III al 

antologiei „Prof de română” (CDPL). La 

Editura Trei îi va apărea în curând romanul 

„Puzzle cu pețitoare”.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MIHAELA NICOLAE, membru al 

juriului BFF – etapa națională, 2020,  

este profesor de limba română la C.N. 

Mihai Eminescu din Buzău, are un doctorat 

în filologie, este membru ANPRO Cluj 

(Asociața Națională a Profesorilor de 

Română), autoare a numeroase studii de 

didactică publicate în revistele naționale 

Perspective și Consilierul de lectură. 

Semnează cronici pe Bookhub.ro, site 

cultural. Profesor Merito 2018.  

„Cred că învățăm toată viața. Mai cred că 

un adolescent care citește descoperă, 

pentru totdeauna, sursele unei bucurii 

nesfârșite.” 

 



 

 

 

BIANCA TRIFAN, membru al juriului 

BFF – etapa națională, 2020, este 

dramaturg și trainer de teatru. A absolvit 

studiile de licență (Teatrologie) și masterat 

(Scriere Dramatică) la Universitatea 

Națională de Artă Teatrală și 

Cinematografică ,,I.L. Caragiale” 

(UNATC), București. Iar în prezent este 

doctorand la aceeași universitate unde 

cercetează metode de scriere colaborativă 

(devised theatre) pentru liceeni și studenți. 

În ultimii cinci ani a lucrat alături de copii 

și adolescenți în diferite proiecte (Tele-

City, UNATC Junior, Cine suntem cu 

adevărat? Joc și tradiție, etc.) 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETRU GÂNJ, membru al juriului BFF 

– etapa națională, 2020,  este  premiant al 

concursurilor de booktrailer organizate de 

CNSHB  (edițiile 2018  și 2019), editor 

video la International House, student la 

Facultatea de Arhitectura și Inginerie din 

Nottingham, membru al Societății de film-

making a Universitatii din Nottingham, 

absolvent al Colegiului Național „Spiru 

Haret” din București 

 


