На 13 октомври 2011 г. на Радослав Радев бе присъдено научното
звание професор. Роден е на 5 октомври 1954 г. в гр. Главиница, Силистренска област. От 1981 г. е асистент
по методика на обучението по литература на доц. Петър Братоев. Научните му интереси го насочват към обучението по литература в средното
училище и към българската възрожденска литература и през 1988 г. защитава дисертация на тема: „Белетристичната традиция на Българското възраждане и прозата на Иван Вазов”,
(рецензенти: проф. Георги Димов и
проф. Иван Радев). Автор е на книгите
„Размисли за иконата и стенописа в
българската литература” (1992 г.), „Как се пише есе” (1994 г.), „Алеко
Константинов. Лице и опако. (1997 г.), „Иван Вазов и българското
предвечерие” (1999 г.), „От калпака до цървулите” (2004 г.). При продължителната му съвместна дейност с акад. Иван Радев натрупва опит
за работа върху трудове с енциклопедичен характер, проявен в две издания: „Енциклопедия на българската възрожденска литература” (1996 г.)
„История и култура на България в дати – Възраждане” (1997 г.). Този
опит му позволява да издаде самостоятелно „Енциклопедия българска
еротика” (Т. 1. 2009 г.; Т. 2. 2010 г.). Автор е на четири учебника по литература за средното училище и на поредицата с учебни помагала за развитието на писмената реч и по тестология, както и на статии по проблемите на литературната история и културология.
От 1987 г. се занимава с македонска литература след Втората световна война, участва във форума „България и Македония – допири и
конфликти”, публикува македонски автори, които изразяват своята връзка с България в алманах „Света гора”, осъществява трайно сътрудничество с колеги от Скопския университет.
От 2000 г. е член в редколегията на алманах „Света гора”. На основата на плодотворно сътрудничество от 2000 г. с университета в гр. Ниш,
Сърбия, изразено в съвместни конференции и издаването на сборници,
заедно с доц. Ценка Иванова осъществява научен проект „Център и
периферии на Балканите”. От 2011 г. е председател на Общото събрание
на университета.
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