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Algimantas Miškinis mokėsi Aukštesniojoje technikos mokykloje, 1945 m. pavadintoje
Kauno politechnikumu (dabar Kauno technikos kolegija). 1947 m. jis baigė KP ir įgijo techniko
architekto specialybę.
1954 m. A. Miškinis baigė Kauno politechnikos institutą. 1994 m. habilituotas
humanitarinių mokslų daktaras, 1996 m. Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas.
1950–1966 m. dirbo Žemės ūkio statybos ir projektavimo institute, 1956–1960 m. projektų vyr.
inžinierius, 1960–1962 m. skyriaus vyr. architektas, nuo 1962 m. instituto vyr. architektas.
1966–2000 m. Lietuvos statybos ir architektūros mokslo tyrimų instituto skyriaus vyr.
inžinierius, nuo 1968 m. vyr. mokslo darbuotojas, 1973–2000 m. Urbanistikos skyriaus vadovas.
1959–1960 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos, 1962–1968 m. Kauno politechnikos instituto,
1996–2000 m. Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus dailės
akademijos Kauno instituto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas, nuo 1996 m.
profesorius.
1987 m. Lietuvos kultūros fondo Kauno tarybos pirmininkas. 1999–2007 m. Kultūros
paveldo departamento Urbanistikos ir architektūros tarybos pirmininkas.
A. Miškinis parašė 32 knygas, 23 knygų bendraautorius. Paskelbė apie 1200 mokslo ir
populiarių straipsnių, savo meno kolekcijos katalogus. Visuotinės lietuvių enciklopedijos
straipsnių apie Lietuvos urbanistinį paveldą autorius.
A. Miškinis buvo vienas ryškiausių urbanistikos tyrėjų. Mažiems miesteliams ir dideliems
miestams (ypač Kaunui) jis atliko tyrimus, kurie tapo pagrindu paskelbti juos paveldo objektais.
A. Miškinis visą gyvenimą buvo aistringas kolekcininkas. „Mano kolekcininko stažas –
beveik septyniasdešimt metų. Kaip ir daugelis vaikų, pradėjau nuo pašto ženklų. Vėliau kaupiau
biblioteką, rinkau senovinius atvirukus ir fotografijas, galiausiai patraukė meno kūriniai –
Lietuvos, Europos, Rytų šalių“,- 2009 m. Delfi portalo korespondentei sakė vienas garsiausių
Lietuvos kolekcininkų. Kaune gimęs, augęs, studijavęs, gyvenęs bei dirbęs profesorius dalį
kolekcijos padovanojo Kaunui. Kita dalis atiteko Vilniui.
1999 m. A. Miškinis apdovanotas Gedimino 5 laipsnio ordinu.
Kauno technikos kolegijos bendruomenė didžiuojasi absolvento prof. habil. dr. Algimanto
Miškinio indėliu Kauno miesto ir mažų Lietuvos miestelių architektūros ir urbanistikos labui.
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